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ПОМЕР СЕНАТОР 
ДЖ03ЕФ P. МЕККАРТІ 

А П З Е Н Г А В Е Р ІЗ ДРУЖИНОЮ ВИСЛОВИЛИ Д Р У 
ЖИНІ ПОКІЙНОГО Щ И Р Е С П І В Ч У Т Т Я 

Вашингтон. — 2-го травня 
о 6-ій ѓод. по полудні помег 
у шпиталі республіканський 
'сенатор Джозеф Р. МекКарті 
у віці 47-ох років. Він хворів 
на запалення печінки, і 
смерть настала внаслідок то-
го, що печінка перестала дія-
ти. Постать сенатора МекКар`-
ті була найбільш спірною в 
історії нового американського 
парламентарному. В роках 
1950-1954 він був найвпливо-
вішим американським сеиато-
ром; про нього знав цілий 
світ як про такого, який го-
стро поборюс комунізм в цій 
країні і в цілому світі. Він 
був.головою Сенатської Слід-
чої Комісії і вів переслуханий 
в справі здогадних комуніс-
тнчних впливів в амернкан-
ській армії. Та його, спосіб 
боротьби проти комунізму вн-
кликав був спротив навіть 
самого президента Айзенга-
яера, який обороняв генерала 
Пвікера. якому сенатор Мек-
Карті закидав підтримування 
комунізму. В 1954 році Се-
нат висловився проти метод 
сенатора, якими він послуго-
аувався в своїм спорі з ар-' 
місю і від того часу впливи 
І слава МекКарті почали 
зменшуватися, а в останніх 
роках він був майже невідо-
мнн #і без жадних впливів, 
з'являвся дуже рідко в сенат-
ській слідчій комісії, якої був 
'членом, ` поставив кілька за-
гштів і зараз після цього ви-
ходив. Можливо, що це було 
і внаслідок недуги, бо він, нс-
домагав на здоров'ї. Та дав-
ніше його вплив був такий 
могутній, що . коли демокра-
тнчна більшість в Сенаті"вн-
ступила. проти нього, 'то це 
ще більше, скріпило його стя-
новнще, і він під час виборів 
допоміг перемогти впливо-
вого демократичного сенпто-
ра з`Мернленду Мілларда Е. 
Тайдінґса. МекКарті твердив, 
одо уряд президента Тиумана 
„вибілював" комуністів, які 

одах. Але пізніше він ті са-
мі закиди підносив і на ад-
ресу уряду - президента Ай-
зенѓавера, і внаслідок цього 
було' розходження між сена-
тороя із Вискансину і Пре-
зидентом. В I S 5 8 Pottf ,Мек-
Карті м'ав старатися про пе-
ревибір на сенатора, але його 
приятелі сумнівалися. чи 
МекКарті буде ще раз канди-

Номагаються запобігти'війні 
між Гондурасом і Нінараґвою 

Вашингтон. — Середиьо 
американські держави Гонду-
рас і Нікараґва звернулися до 
Ради Організації Американсь-
ких Держав з проханням ін-
тервеніювати в їх спорі за 
прикордонну область Моко-
рон. Обидві .держави обвнну-
вачують себе взаємно в агре-
сії, яка виявилася в тому, що 
гондураські війська зайняли 
були цього тижня Мокорон і 
війська Н і к а р а ґ ви почали 
збройну боротьбу 'за відбиран-
ня цісї області! від Гондурасу, 

спеці-

були на урядових станови- і мають в Сенаті 49 сенаторів: 

Автомобільні робітники починають 
змагатися за коротший 

тиждень праці 
Дітройт. Миш. — Спілка І автові корпорації погоджу-

Автомобільних Робітників вн-Іються на коротший тиждень 
слала запрошення до шістьох 
більших автовнх фабрик, щоб 
вже тепер почали підготовмі 
праці в справі переговорів 
про коротший тиждень праці, 
але зі збільшеною заробітною 
платнею. Голова цісї спілки 
Волтер П. Рутер написав в 
запрошенні до автовнх фірм, 
що створення спільного комі-
тету. складеного з представ-
ників продуцентів авт і ро-
бітничої організації зовсім не 
буде ствердженням того, що 

праці та на збільшену плат-
ню. Запрошення вислано- до 
корпорацій Крайслер, Амері-
кен Моторе і Стюдебейкер-
Пакард, до Компанії Форд 
Мотор, Вілліс Моторе і Дже-
нерал Моторе. Недавно пред-
ставник Фордової компанії за-
явив, що зовсім не треба ско-
рочувати тижня праці, бо на-
віть і при збільшеній механі-
зації праці яемас безробіття 
між автомобільними робітнн-
ками. 

Сенатська комісія затвердила 
номінацію МекДавда 

Вашингтон. — Сенатська 
Комиші Закордонних Сир їв 
більшістю 9 до 6 голосів зя-
твердяла найменуванні Скот-
та МекЛавда на амбасадора 

наторів і два демократичні 
(Майќ Менсфілд і Рассел 
Лонґ) голосували „за". Мек-
Лавд с шефом безпеки в дер-
жавному департаменті і очо-

тій Гондурасом області мають 
находитися нафтові джерела 
Рада Організації А мери кайсь 

і, бо на це мав би був j Конфлікт загострився 
вплинути і злий стан його І ял ьно ще й тому, що в з 
здоров'я. Вістка про смерть 
сенатора МекКарті потрясла 
столицею, бо лікарські кому-
нікатп про стан його здоров'я 
говорили про „поважний 
стан його недуги", але одно-
часно стверджували, що цей 
стан „не с критичний". При 
смерті сенатора була його 
дружинз. На годину перед 
смертю сенатор прийняв 
Найсвятіші Тайни від рпмо-
католицького священика, і 
тоді вже було видно, що 
смерть неминуча. Перший 
прислав дружині МекКарті 
свос і свосї дружини щире 
співчуття преридент Айзенга-
вер. Віце-президент Ричард 
М. Ніксон заявив: „Минуть 
роки, поки наслідки праці се-
натора МекКарті зможуть бу-
тн об'єктивно оцінені, але йо-
го приятелі і численні з його 
противників і критиків не 
зможуть ставити в сумнів йо-
го відданости тим засадам, 
які він уважав за найкращі 
для інтересів цісї країни". 
На будинках Капітолю спу-
щено до половини щогли 
державні прапори. Те саме 
зроблено і на урядових бу-
денках столиці. Конституція 
НеїВ$МЗи^каисйт We Дозя^-
ляс на те, шоб губернатор 
визначив нового сенатора на 
місце померлого, тому перед-
бачають, що восени цього ро-
ку відбудуться там додаткові 
вибори. Республіканська мсн-
шість в Сенаті зі смертю се-
натора МекКарті зменшилася 
до 46-ох. голосів, а демокр'ати 

Доллес переговорював 
з Аденауером 

Бонн. — Державний секрс-
твр ЗДА Джан Фостер Дол-
.дес, який в середу 1 травня ц 

`і. прибув до столиці Західньої 

годження конфлікту, зложи 
ну з амбасадорів. п'ятьох різ-
них держав, членів вище зѓа 
даної між-америкаяської орі`а 
нізації. Водночас із цим Рад; 
Організації А м є р и канськнх 
Держав прийняла резолюцію. 
в якій закликай Нікараґву і 
Гондурас з д е р ж а т и с я від 
дальших акцій, які могли б 
загострити ситуацію, і спів-
працювати з комісією нал 
мирним полагодженням KJH-
флікту. Рішення створити 
згадану комісію прийнято од-
ноголосно. 

Сен. Голдвотер занидас Рутерові 
змагання до політичних впливів 

Вашингтон. — Республікаќ 
ський сенатор з Арізони про-
мовляв на конвенції Торго-
вельної Палати ЗДА 'і закидав 
голові спілки Об'єднаних Ае-
томобільних Робітників і міс-
тоголові Американської Федч-
рації Праці — Конгресу Інду-
стрійних Організацій Волтеро-
ві Рутерові „експлюатування 
робітничих організацій для 
створення машини, яка, пра-
цювала б для його особистих 
політичних цілей". Сенатор 
Голдвотер сказав, що Рутер 
„практично опанував одну по-
літнчну партію" (це значило 
б Демократичну партію) і на-
звав цей факт „образою волі і 
викликом кожному громадя-

нинові в нашій державі". 
Голдвотер твердив, що Рутер 
„часто говорить про волю", 
але одночасно'вадуживас ссо-
го становища і фінансових за-
собів свосї організації для вве-
дення „цілковитого соціллі'.-
му" в цій країні Голдвотер 
сказав, одо Рутер спричинив 
більше „шкоди цій країні, як 
всі фінансові надужиття" го-
лови Міжнародного Брятства 
Шоферів Денна Бека. „Рутер 
може бути провідником робіт-
инчої організації, або може 
бути провідником політичної 
партії, але, на мою думку, він 
не сміс бути одночасно і тим 
і тим" Щ заявив сенатор Ґолд-
вотер. 

Канада запрошує американців 
до Інвестицій в її економіку 
і ті и г ` т л і ѓ -_!_ _ Т `У- І -^Л^, . - . `ТЃ#е вЛлш А . . л ttn wwaevasv ЃТа лота 

ких Держав, розглянувши 
скарги обндвох держав — Ні 
караі`ии і Гондурасу, виріши 
лл встановити п'ятичленн` 
комісію для розгляду і пола ‡їімсччннн^ простої летовиодя 

tolxae до будинку німецького 
канцлера, де він конферуваг 
і старим канцлером Конрадом 
4денауером. Про зміст їхніх 
нарад нічого не оприлюднено 
але за загальною опінісю — 
ije було питання, чи останіг 
совстські пропозиції, вислані 
Аденауерові та англійському 

Зрем'срові Мекмілленові. мо-
‚fjTb становити підставу для 

скликання нової конференції в 
справі з'сдиневня Німеччини. 
Доллес склав був на летовн-
Щі коротку заяву, в якій він 
славив Аденауера, як того 
державного мужа, „якого ін-
дивідуальність, мудрість і про-
відинцька здібність у вільному 
с‡іті — знаходить високу по-
щану в американському наро-
ДТ'. Аденауер вбачас спвпу 
Мюягливість з'сдинення Німеч-
чйнн не тільки в перебуванні 
її в бльоку НАТО, з яким — 
мовляв — СССР більше раху-
сться. ані ж рахувався би з 
невтральною, слабою і ізольо-
ваиою Західньою Німеччиною. 
— але в рямцях міжнародного 
договору про обмеження ядрс-
воі зброї. Москва, на ДІ'М ќу 
Аденауера, тільки тоді пого-

ЗДА НЕ ЗМЕНШАТЬ 
ГО ВШСЬКА 
В ЕВРОПІ Щ 

У БОННІ ВІДКРИТО КОНФЕРгШЦПО 15-ОХ МППСТ-
PL8 З А К О Р Д О Ш Ш Х СПРАВ Д Е Р Ж А В Н А Т О . — 
ДКРЖ. СЕКРЕТАР ДОЛЛЕС СКЛАВ ВАЖЛИВУ ЗА-

ЯВУ ПРО УЧАСТЬ ЗДА В ОБОРОНІ ЕВРОПИ. 

Державний секретар ЗДА 
Джан Фостер Доллес під час 
обговорювання проблем ато-
мового озброєння на сесії 

держав НАТО в Бонні. 

диться на з`сдинення Німеччн-
нн на демократичних основах, 
коли 1. вона втратить надію 
на можливість ії комунізації і 
2. коли дістане Гарантію бел-
пекн від Заходу, що окружас 
тепер СССР своїми базами із 
атомовою зброєю. 

Англія підтримує Ізраїль 
в справі Суезу 

'‚Лондон. — Англійський мі-1 фірми захочіть ворисіуватііс 
иістер закордонних справ Сел-1 затокою Акаби для перевоч.̀ . 
панн Ллойд заявив одверто в 

Вашингтон. — Голова Ќа 
надійської Торговельної Пала 
ти ЗДА Реймонд Дюпюї про-
мовляв на зборах Торговель" 
йої Палати ЗДА і запрошував 
американських п і д п рисмщв 
до інвестицій в Канаді, екоио-
міка якої „імпозантно розви-
васться" і яка є „найкращим 
покупцем-сусідом" ЗДА. Дю-
пю? сказав, що капітал є важ-
ливим фактором, який може 
причинитися до того, щоб ви-
добутн з землі такі скарби, як 
метали, насЬту та інші підзеч-
иі скарби. Він признав, що в 
Канаді є деякий страх перед 
американським капіталом, я-
кий вже тепер є власником по-
над трьох четвертих канаді†і-
ськоі нафти і природного газу, 
понад половини копальшїного 
промислу і понад двох п'ятих 
мануфактурної п р омисловос-

ти. Але, на думку Дютої, 5а-
гато каиадійців із відкритими 
'руками привітають нові амг-
риканські капітали в Канаді. 
Американські 'дотеперішні-ін-
вестиціі в сумі 10-ох більйонів 
долярів вможливили збільшл-' 
ти число вишколених фахо-
вих робітників, приспішили 
економічний розвиток Канади, 
причинилися до унезалежнен-
ня тієї країни в економічній ?.U 
ланці та дали можливість ви-
критн нові поклади нафти і 
газу. „Число нашого населен-
ня збільшується, казав Дю-
пюї. життєва стопа підвищу-
сться і ми купуватимемо від 
вас більше і більше товарів. 
Тому в інтересі ЗДА є збіль-
иіеннл посмности каналінсь-
когб ринку, бо ця країна і 
Канада є добрими торговель-
ними партнерами". 

цннулу середи', 1 травня ц. р. 
що Англія в цілості підтримує 
становище Ізраїлю в справі 
користування Сусзьким.кана-
лом. Свою заяву Селвайн 

товарів до ізраїльського nop 
ту Елат, то англійський урял 
буде підтримувати їх у цьому. 
При цій нагоді Ллойд знову 
висловив невдоволення під ал-
ресою Об'єднаних Націй з 
приводі' незадовільного — иа 

Бонн. — В четвер 2 траа-
ня 1957 р. відкрито першу на 
німецькій території, JS тимча-
совШ столиці Німецької Феде-
^^ативної Респу'бліки Бонні, 
конференцію Ради Організа-
ції Північно - Атлянтійського 
Пакті' (НАТО). Беріть в ній 
участь 15 міністрів закордон-
них держав, члеиів НАТО. 
На першому публічному засі-
данні промовляли німецький 
канцлер Конрад Аденауер та 
закордонні міністри — амерн-
канський Дж. Ф. Доллес, ан-
глійськнй Селвайн Ллойд, ні-
мецький Гайнріх фон Брен-
тано, італійський Ґетано Мар-
тіно. норвезький Гальвард 
Лчнгс, голлякдський М. Г. 
Ліоне, грецький Еванґельос 
Аверов і інші. Майже всі про-
мопчі торкалися у своїх про-
мовчх загальнополітичної си-
туації, з якою зв'язана най-
актуальніша проблема даль-
ШОГО лл a ns -ванна ' оборони 
проти потенціяльної совстсь-
коі агресії. Тому в усіх про-
мовах була мова про нову 
обороігау стратегію, яка про-
тегуп ядрову зброю.. Заторку-
вано середиьо - східні справи 
і сараї.у Суезу. Найважливі-
шою для учасників конферен-
ції бу.п` заява, складена дер 

нарис західньо - німецької за-
кордонної ПОЛІТИКИ на тлі 
післявоєнної міжнародної сн-
туації та відповівши водно-
час на останні ноти Булгаиі-
на. Західна Німеччина — ка-
зав він — відкидає невтраль-
ність тому, одо не може бути 
невтральности в епосі із во-
снною технікою, яка ввела 
зброю із суперсонічною швнд-
кістю. І тому теж — казав 
Аденауер — не мають прак-
тичного сенсу всякі невтраль-
ні смуги .Якщо Москва побо-
рюс щиро вживання атомової 
зброї — казав Аденауер — то 
вона повинна погодитись иа 
міжнародну контролю тієї 
зброї, як передумову заборо-
ни ії. Німеччина готова дати 
Совстам таку саму Гарантію, 
що її дала Франція щодо того, 
що вона не піюдукуватиме 
атомової зброї. — На тому 
першому засіданні Ради НА-
ТО була мова також про ая-
гикомуністичний рух в сате-
літннх країнах. Італійський 
міністер Гетано Мартіні за-
кликав до піддержування на-
ціоиально - самостійницьких 
течій в уярмлених Совстами 
країнах Середньої Европи. 
Державний секретар Доллес 
звернув увагу, що ЗДА з ці-
6Ю самою інтенцією рішили 

Бека оскаржують в незаплаченні 
56.000 долярів податну 

Ллойд склав в .палаті громад, j іюго чумку - - дшлягоджувап-
ори чому — що рідко буває в Іяя СуезькоГ проблеми. Вїи за-
англінському парламенті — ІЯВЯВІ' ЩО Англія поділяє сти-
^ого заява стрінулась з одно-{новище Ізраїлю, що Констан-
отайшім одобренням однаковотннопільська конвсппія я 188Я 

жавшім секретарем Доллє-1 економічну допомогу Польщі, 
сом, що ЗДА не поменшать j Говорено про конечність уне-
свосї збройної сили на епро-1 залсжннтнсь від Суезького 
вепському контииенті, а ко-1 каналу через будування су-
ли б навіть кількісно вона 1 иергтаикерів, які перевози-
стала трохи, менша, то нічого і ли б відразу велику кількість 
пщ, потерпить на цьому П вог^тнафтііГя?оч 6ІГ довкола Афря-
неаа снла. На тайній частині JKH, та поведення нових наф-

консервативною більшістю, як 
опозиційною меншістю. Реч-
ннк цісї останньої, лідер ліво-
го крила Лейбур-парті Бню-
рни Бівсн радив, щоб англіп-
ські кораблі якнайбільше ко-
ристувалнсь водами затоки А-
кабн і якнайчастіше перепли-
вали через Тіранську протоку. 
П(об маніфестувати міжнарод-
ний характер тих вод. Ллонт 
відповів, що коли англійські 

року виключає бльокаду Су-
елького каналу будь-колн, у 
мирі чи війні, і проти будько-
го. Тому Англія противиться 
становищу Єгипту, який, по-
клнкуючнеі, иа формальна.! 
стан війни з Ізраїлем, бльокуе 
ізраїльські кораблі. Англія пе-
реконяна. що Ізраїль здобуде 
собі право свобідного користу-
вання Суезькнм каналом при 
остаточному розв'язанні Су-

корабельні лінії і торговельні езької проблеми. 

Туреччина продовжує концентрацію військ 
проти Сирії 

Сіеттл, Вашингтон. - -" Го-
лова Міжнародного Братства 
Шоферів Дейв Бек оскаржс-
ний в тому, що складав 
фальшиві податкові заяви, і 
тим способом не заплатив — 
56,000 долярів податку, який 
належався державній скраб-
ннці Суд видав наказ про 
заарештування Бека, який 
тепер знходиться в столиці, 
де мав відбути нараду з ви-
конною радою свосї робітни-
чої організації. В понеділок 

6-го травня мас відбутися 
суд над провідниками Боат-
ства Шоферів, і Комісія Етп-
чної Практики Американської 
Федерації Праці — Конгресу 
Індустрійних Органі'зацій мас 
розглянути справу корупції 
в цій організації. Суд над 
Беком за неплачеиня подат-
ків зможе відбутися аж за 
кілька місяців, бо иа денно-
му порядку є багато інших 
справ, які треба буде за чер-
гою вирішити. 

до Ірландії. Хоч це було за-1 люс пашпортовнй відділ. Рес-
критс засідання, то виявилося, публіканці сподіваються, що 
одо 6 демократичних сенаторів} повний Сенат затвердить но-
із головою комісії сенатором мінацію МекЛавда, хоч деякі 
Френсіс Грінном голосували'демократи -закидають йому 
лроти затвердження цісї номі-1 брак здібностн займати таке 
нації. 7 республіканських се- відповідальне становище. 

В АМЕРИЦІ 
Џ Спілка Об'єднаних Авто-

мобільних Робітників придбала 
малий дімок у Лямарі. Мо.. п 
ЯКОМУ 8 травня 1884 року наро-
дився Гсррі С. Трумаи. З цього 
лійка плянують зробити музей 
в пошану колишнього презнДс.і-
та. 

# 3 Галіфаксу u Канаді поьі-
ломнли. що залогу рибальської 
ШХУНИ .Дж. Елла Me", яка опн. 
инласп в небезпеці врятовано 1 
перевезено човнами на берег. 

І В Л л ѓ а м б р і померла на 
110-МУ році життя Мартина Во-
ги. яка ло 90-го року життя ін-
ліобки курила снґарн і внпива-
ла щодня по пляшці пива. Ц;о 
вістку треба приймати із ласте-
реженняч. бо подано П побіч но-
виики про „нешкідливість ку-
ревяя". ' 

Џ Комісія Збройних Сил Па 
лати Репрезентантів ухвалнл. 
одноголосно законопроект про 
надання Невідомому Воякові 
Корейської війни Дедалі Почес 
ти. Такі самі медалі надапо Но-
відомнм Воякам Першої і Дру-
гої восн. Цього вояка похорі-
нять на цвинтарі в Арлінґтоиі 
30-го травня ц. р. 

џ У СХІДНІЙ частині Тексаѓў 
вже 14-lift день імла-. ДОЩ і 400 
осіб мусілн залишити свої доми 
перед загрозою повені. Під час 
зливи 20 осіб потонуло. 

В К о л о Г о п і; о и і: о МИ, ЛОНҐ 
Айленд. Н. И.. згоріло кілька 
тисяч акрів лісу і 9 домів. По-
над сто родин треба було еваку-
ювати. бо пожежа загрожувала 
їхнім мешканням. 

Представник Національного Китаю 
про неподільність волі 

Ню Иорк. — Визволення 
поневоленого б о льшевпзмом 
Китаю залежить у великій мі-
рі від внзволеннл поневолених 
Москвою східньо - европейсь-
кнх народів, як і навпаки, ви-
зволення європейських наро-
дів від большевизму залежить 
у великій мірі також від виз-
іюленна Китаю — твердиз 
перманентний в р е д с тавннк 
національно - к и т а й с ького 
уряду в Об'єднаних Націях. 
амбасадор д-р Тінгфу Ф. Чі-
янґ. Амбасадор Чіянг промои-
ляв на окремому, влаштовано-
му ним прпннятті для пред-
ставників Конференції Амерп-
канців Центрального і Схід-
нього Европсйського Похо-
дження. .Дід Українського 
Конгресового Комітет}', який 
належить до цісї Конференції, 
був з а п р о ш е н и й та взяв 
участь у цьому прийнятті пре-
зидент Дмитро Галичин. Ціл-
лю прийняття, яке відбулося 

в одному із китайських ресто-
ранів, бз'ло — як це з'ясував 
д-р Чіянг — взаємне порозу-
міння та взаємна допомога к 
боротьбі проти большевнзм`', 
яка, як і воля; є неподільна. 
Амбасадор Чіянг вияснив та-
кож можливість взаємної до-
помогн: представник Націо-
вального Китаю мас можли-
вості і нагодз' заступати внз-
вольні цілі на терені Об'єдна 

Анкара. — Туреччина про- прикордонного містечка Анта-
довжуо висилати змоторияова- j кая, що'колись було славною 
ві війська, танкові .частини і'в давнині Антнйохісю. ство-
літаки в південному нйпрямку j рено вели'кий табір військових 

прикордонну т у р е цько-сп-
рійську смугу, — твердять за-
кордонні обсерватори. Маси 
турецького народу, що запоз-
няли вулиці містечок у пів-
денній частині ТЯ)еччини з 
вагодн закінчення одномісчч-
иого посту Рамадаи і започат-
х}вания три-денного ..свята 
цукру", були свідками довгих 
колюмн війська, що проїздило 
на південь. В Іскендерумі БИ-
вантажувано з залізничих 
платформ танки амерпкансь-
кого типу Шерман, які прнбу-
ли з околиць Анкари. Біля 

вантажних авт і ‚.джіпів". Ве-
дночас мешканці того містеч-
ка, що залягали вулиці і 
святковому дозвіллі, стежнл:' 
за летом турецьких турбомо-
торовнх літяків та передавали 
з уст до уст вістки про амери-
канські воєнні кораблі в ли-
ванському Беі`іруті. Турки не 
сќпивають свосї нехіті до си-
рійців, чи радше теперішнього 
лівого і просовстського рсжн-
му Сирії, який бере від боль-
шевнків зброю і підтримує 
про-совстську політику СЃИП-
TV'. 

- В Йорданії тимчасовий спокій 
Амман. — Після одномісяч 

псршодениого. засідання мі-
ністрів, державний сек()етар 
Доллес поінформував учаснн-
ків як твердять часописи 
— одо насправді всі країни 
Середнього Сходу прийняли 
доктрину Айзенгавера .себто 
погодились про конечність 
збереження самостійности та-
моіпніх держав, загроженнх 
комунізмом, — за вийнятком 
Єгипту і Сирії. - .- З інших 
промовців найважливішу ко-
ротку промову виголосив Аде-
науер ‚давши в ній короткий 

топроводш безпосередньо ДО 
портів над Середземним мо-
рем. В найважливішій для 
учасників справі --- оборонної 
стратегії — переважала дум-
ка, що не можна цілком на 
задній плян відставити т зв. 
конвенціональні роди зброї 
та наземне військо. До цієї 
думки прихилявся і англійсь-
кий міні'тер Ллойд. який за-
перечив, наче б Англія ріши-
лн в майбутньому здатися 
виключно лише на атомову 
зброю. 

Айзенгавер відкликав Ричардса 
до ЗДА 

Вашингтон. — Ирез. Ай-
зенгавер відкликав свого спе-
ціяльного висланник Джсйм-
са П. Ричардса з Середнього 
Сход%', щоб той взяв у Ва-
шингтоні участь-в двопартій-
нпх нарадах над справою 
дальшої допомоги закордоне-
ві. Джеймс Рпчардс виїхав 
був на Середній Схід із мі-
сісю безпосередньо пояснити 
тамошнім країнам, у чому 
полягає суть доктрини Ай-
зенгавера. с ф о р м у л ованої 
окремою конгресовою резо-
люцісю про допомогу від 
Америки країнам, загроже-
чнм комунізмом. Ричардс від-
іідав 12 країн: Ливан, Лібію, 
Туреччину, Іран, Пакістан. 
Афганістан, Ірак, Савді Ара-' 
бію. Ємен. Етіопію, Судан і 

І`рецію. Повідомлення про 
відкликання його до Ва-
шииґтону наспіло тоді, коли 
він знпходнвся в Ізраїлі на 
розмовах з ізраїльським уря-
дом пію питання, зв'язані з 
господарською д о п о м огою 
Ізраїлеві, припиненою мину-
лої осенн. Ричардс вже від-
летів з Ізраїлю з заміром зу-
пиннтися подоіюзі в Тунісії 
і Марокко. Властивою при-
чиною відкликання Ричардса 
було — коментують чясопи-
си — переконання ‚к{ерівних 
американських кіл, що його 
поїздка до Єгипту, Сирії і 
Йорданії могла б принести 
більше шкоди, як Корнети. 
бо не приєднала б Єгипту і 
Сирії до протнсовєтського 
фронту, а дала б поживу 
антиамериканській демагогії. 

ного посту за махоммедансь-
ким релігійним віруванням і 
після двотижневої гострої по-
літичної кризи молодий ко-
роль Йорданії Гуссеіін з по-
радою, при 21-му гарматньо-
му стрілі, відкрив в минулу 
середу триденні свята. 21-річ-
ний король здобув собі вняс-

них Націй, а поодинокі групи {.идку своєї енерпиноі поге-
східньо - європейського похо. Ідінки, яку проявив був я обо-
дження МОЖІТЬ і мають ба-1 ро"' свого престолу і своїх по 
ѓато нагод допомагати На. літичннх переконань, загаль-
ціональному Китаєві, напрнк- j "У пошану і його авторитет в 
лад, у поборюванні всіляких І м а с ах значно зріс твердять 
тенденцій для прийняття до (закордонні обсерватори в Пор 
ОН репрезентантів комуио-кн-
тайського уряду 

данії, дарма що всі вони дуже 
обережні в своїх передбачу-
ваннях і схильні бачити в ю 

Уряд Публічного Здоров'я J перішньому спокої в Йорданії 
радше тільки новий етап в 
розвитку тамошніх -змінливих 
і неспокійних ВІДНОСИН. ЛІВ' 
елементи не сподівалися такої 

пляиус створитн навесні ц. р. 
в різних місцевостях країни ID 
стацій для дослідження радк`-
актнвности над поверхнею зем 
лі. 

енергійної реакції Гуссейиа. 
Тому ного виступ їх здезор-
ганізував. Арештування серед 
лівих діячів продовжуються 
Арештовано теж деяких пос-
лів розв'язаного парламенту. 
Сподіваються, що в недовгому 
часі після закінчення цього-
тижневих свят арештовані бў 
д.уть поставлені перед ВІЙСЬКО-
вин трибунал. М. і. іюзв'яза-
ио робітничі спілки, які стол-
лн під впливом комуністів чи 
їх поплентачів. Все ж. закор-
донні обсерватори сумніве-
ються. щоб ліві головачі змо 
чи зреклися остаточно своїх 
плянів. піддержуваних єгипег-
ським і спрійськнм президсн-
тами. особливо, коли за кор-
донамн П о р д а нії опини-
лись такі амбітні ґі енергійні 
та молоді вороги короля Гус-
сейна, коиўяістичиІ поплснтя-
чі, як недавній шеф штабу 

У СВІТІ 
Џ ІЗ СХІДІІЬОІ 11 ї`ї'-ччими вте 

кла на захід вже друга група 
учнів з учителем на чолі. П'яте-
ро хлопців, кілька дівчат і вчи. 
тель середньої ветеринарної 
школи недалеко Ростокў нал 
Балтійським морем діс`талися ді 
західнього Берліну і заресстру-
валнсь, як політичні втікачі. 

# У Гол.ооідіі святковаяо І 
минулий вівторок 48-мі рокони-
нн народження королеин Юлі-
яни. До королівськоічі палаоу У 
маніфестаційному поході явило. 
ся 10.000 осіб. Королева. її чо 
ловіќ князь Вернард і їх чотир̀ и 
доньки годину стояли иа сходах 
при вході до палацу, дііпалн сс 
бе фотографувати і стін кала 
своїм „підданим" руки 

ф Кпл.и. Г і- н п і - I I I і ч " і " 
лружтш І ім'йг були прийняті у` 
минулий вівтороі: нп авдіснцП 
у Папи Пія XII. з яким обміни, 
лись медалями і дарунками 
Князь Рейніѓ, пруііів Святішому 
Отцеві веуіику золоту медалю з 

йорданської армії ген. Нумар. портретом святого Девота, паѓ-1 не брали 

рона Монако і датою апдіснції. 
а князь одержав золоту медалю. 
видану з нагоди 80-рі"ччя Пани 
і 17-річчя перебування його `чи 
Апостольському Престолі, Кил. 
гянл Ѓрейс дістала з золота і 
кришталю дроблену вервнцю, а 
для споті тримісячної доньки 
медалик Матері Бажоі на ЗОЛ'Ќ 
тому ланцюжку. Князь був v 
парадній уніііюрмі з усіма під -̀
жаками. княпіня в чорній 
сукні а тафти і коронок. 

Џ Лік-тріЛі-м.іпі у р я д ПОГОДИВ. 
ся прийняти від Югослави 5.000 
малярських утікачів, то їх спо-
іівасться в короткому часі від-
правити до інших країн на по-
стійие поселення. -- 317 ма-
дярських .%тікачів. які іаке п'ять 
місяців перч?бувають в зорпіні-
зованому дл них в Ірляндіі ѓа-
борі, перевели демоистраційннй 
24.-ГОДННИИЙ голодопнй страйк, 
протестуючи проти зволікання 
з переве:и?ниям їх до ЗДА об з 
Канади, (̂ то жінок і дітей ўчас, 
ти в цьрму голодовому страйку 
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ПОТРІБНО ФАХІВЦІВ 
П американському, як і кожному зрізничкованому су 

спільстві весь' його, багатобічний прогрес залежить і базу 
і.тій я у великій мірі на фахівцях. Фахівці мають рішальннБ 
голос в науці, техніці, господарстві, вони грають першу ро-
.ію такояс у політиці. Фахівці в поодиноких галузях су-
епільного життя поділяються на окремі групи в тих самих 
ділянках, бо з розвитком, поглибленням і поширенням 
знань вони мусять силою потреб зрізничковуватись. 

Візьмемо, для прикладу, політику. Скільки в ній уже с 
всіляких фахівців! У галузі закордонної політики с фахівці 
вже не тільки від поодиноких країн, але навіть від поодн-
ноких справ у поодиноких країнах, дармащо Америка с 
ЕІДНОСНО молодою міжнародною великодержавно. 

Очевидно, що` не всі ті особи, які входять за фахівців, 
мусять доконче ними бути. Український загал, наприклад, 
мас поважні застеремгення до таких американських фахів-
ців-скспсртів у т. зв. російській ПОЛЌЃИЦІ, ЯК КеННДН чи де-
які інші. А проте, і з їх гніінісю, як фахівців цісї політики, 
рахусться американський загал і уряд у Вашингтоні.5 

Серед усіх тих більше й менше відомих фахівців в' аме-
ри панській закордонній політиці намарно було б сьогодні 
шукаѓв якогось загальновідомого фахівця-авторитета в ук-
раТнсьќвх справах. Очевидно, що десь там, в якомусь бюрі 
в будинку державного департаменту та по інших інститу-
ціях сидять і працюють люди, які можуть навіть дуже доб-
ре визнаватись в тому великому комплексі, що його стано-
ьпть сьогодні українська проблематика, але сьогодні не 
можна назвати якогось іменн, з яким було б необхідно зв'я^ 
лане означення фахівця, експерта чи авторитета в украін-
CLKHX справах. " 

Це с величезне иедомагакня американської політики, 
і це с великий докір такояс для нас, американських україн-
ців. Мн бо могли б піти далі і не обмежуватись' „тільки" 
закордонною політикою, але взяти й' цілість суспільного 
життя. Скільки с в ньому відомих імен, які можна б зв'я-
:іуватн з достатнім знанням будь-якої галузі історії, життя 
і творчости українського народу? Повторюємо, що це не 
мусить означати, що їх взагалі немас, але вони в цьому не 
проявляються, і тому вони не відомі.-Поза одиноким профе-
сором Клл репсом ‚Меннінґом, якого і приблизно два десятки 
років тому „відкрили" нн здобули Український Народний 
Союз і „Свобода', зокрема ЇЬ покійний редактор д-р Лука 
Миіпуга, ,— поза Кларенсом Меннінгом, який за той час 
десятком своїх 6і. іьіш!х . праць і сотннмн публіцистичних 
статтен дробив неоціненну прислугу українській.;справі, та 
поза ще декількома вже,' можна сказати, ефемеридами, май-

. же^немас сеі)ед амеодкрігдів ‚навіть не- авторитетіві.іяле бо-
даѓй пересічних 'діяч'ів,, які звертали б., окремўі увагу - на 
українознавство. ' . " '" -. . ; .. , : ' . . , ...і. 

Те саме і 'в практичній .внутрішнім політиці. ‚Можна б 
нй:тата цілий ' ряд законодавців, t, губернаторів . та , і нших 
тггі#дстп'вйяігів тфай`ової чи місцевої влади, яких зв'язуіяься 
з певними симпатіямќ до пс^динокі^гру^ . ,^ ці симпатії 
вони не тільки виявили словами, алр ,Су, д'окаазли ділами. 
Українці і укрНТнсм:а справа мають.також своїх симпатинів, 

Тікйх. як старенький `уік^. сьогодні сенатор Смит. з.'Ню 
Джерги. клипгре"М"ен ФІЃЃН, буншим крнг-ресмен Керсті?н, ‚ко^ 
мішенер О'КОпНо̀ п та ряд інших, але ї.̂  все ж таки обме-
$крна кількість і †х-нТ українські .уимлатіТ .так'оїќ ‚не, мо:;;на І 
я-`^ватіг `їхньою гиеціялигіетю... ЇПчогодивного, що в. таких' 
об'`тя винах о)та з давніх ігілеії нашої'політичної репрезея-
тяції.# себто УКК. - - спричинити, ь до створення ОІфЄМОГО 
тонарпствд чи исоціяції американських приятелів України. 

к'ч ще аялишастьея тільки теоретичною ціллю. 
Це не о пот'шаючнй стан і його треба направити. Аме-

рикі потребўо фахівців в українських справах, потпебус їх 
яі.-няЛбільшс і якнайшвидше. Кандидатів на таких фахівців 
мопсе бути багато, м`ќиўлого року ми мали ніі`одх- пере-
конати^-!., як один із` членів леґіолятури етеїіту Ню Джерзі, 
f"н.ітоо М`оррей, в першому своєму виступі на українському 
tpimvMl вияпип шіїмкове лиання української історії й ўкраїн-
'ч.тої ІІГЧК'.ЛЃМЛТИКИ. здобуте довгими і основними студіями. 
Л-JH ньогі діяча вчаться сьогодні в українській парафіяль-
ні.̀ і піко. іі. і він. своїм знанняп та своїми здібностями, міг би 
у відповідних об тавинлх віддати неоціненну прислугу і 
АМЃГ'НЦІ і українській визвольній справі. Так'их людей мо-
ж о б'.тн в Америці багато більше, а наша амернкавеько-
українська спільнота, наші інституц'ії і репрезентації повин-

. ні знаі`ітп способи і засоби на те. щоб спричинитись до того, 
щоб вони були використані і стали відомими авторитетами. 

ДИПЛОМАТИЧНА СЛУЖБА ЗДА 
- . ,- : j 

держави, але й для самого 
ідеалу волі. 

Взагалі — американські 
амбасадори у всіх країнах 
широкого світу несуть велн-
чезну відповідальність, ндй-
тісніше пов'язану з передо-
вою ролею, яку ѓрас сьогодні 
Америка. І тому треба з над-
ЗДнчайнога дбайлшіістго: ьнби-
ратн к'андидатів на $ції рецре-
^ентаціііні ' становища: През. 
Айзенгавер, державний се-
іеретар Доллес і Конгрес- по-
годжуютьсл щодо принципу 
і-і- ігрязначвти- амбачяздоТями 
‚-‚найкращих людей, що їх 'мас 
країна".. А ЛІ,' і яким спо^юом 
знаходити ці найкращі одн-
шщі- `з-посеред і 170 мільйонів 
громадян? Де їх шукати? Які 
дані кваліфікують їх, як 
„найкращих"?! Відповіді на 
ці суто практичні запити не 
такі легкі, як наведений за-
гальний принцип. Урядові 
кола вказують на конечність 
підготови кадрів молоді, які 
переходили б фахові високі 
школи, закрема Інститут За 
кордонної Служби, що кладе 
патиск на знання чужих мов 
Конгрес скреслив з просќто 
напої на той Інститут''квоти 
$5.100.000' — $1,400.000. Q6o-
і)онці стакошица державного 
департаменту `бќазую'ть (на 
брак людей із' знанням ̀ мов 
даних країн серед америкая-
сьќого дипломатичного кор-
пусу. Дійсно — тільіф' 'три 
амбасадори ' в а рабських , кра-
ІИах сяк-так' знають арабськ'у 
мову, в в таких країнах, як 
Бельгія! Данія, Франція. НІ-
меччнна. Голляндія,; Норве-
гія, Туреччина, Японія, Фор-
моза, Корея, Бірма, Сіям, Ін-
донезія і Філіппіни — скрізь 
с амбасадорами ЗДА люди 
без знання місцевих мов. У 
зв'язку з цим можна по'чути 
заміт, що, поперше, в Аме-
риці, яка взагалі с країною 
із поселенцями з прерійних 
країн світу, дуже легко знай-

Зміни,' переведені останнім 
часом у цілому ряді закор-
доняих амбосад З'сдинених 
Держав, збіглися з теперіш-
німи конгресовими дебатами 
над бюджетом державного 
департаменту. С к р е с л е н н я 
$47.300.000 з бюди{ету цього 
департаменту, обрахованого 
на $227.700.000, що стаио-
ІІИІ-Ь тільки ма-іеньку частн.н-
ку " цілого` 72-більііоновсто 
бюдясетў, ця ощадність заі-
конодатців коштом закордон-
НО-иОЛІТИЧНОЇ С л у ж б и К р а ї н и 
зустрілась з загальною крд-
тиќою збоку преси. Джеймс 
Рестон вмістив у „Ню, Порі: 
Таймсі" цикл статѓей з дуаїе 
критичною аналіаою шдходу 
державного департаменту до 
проблеми обсаджування най-
важливіших дипломатнчвих 
постів за кордоном, але` з тим 
гострішим осудом становища 
Конгресу, який, мовляв, не 
бере під увагу, що закордон 
но-політнчна служба, це, по-
руч із військом, найважлвві-
ша Ділянка державного апа-
рагу. 

Це надзвичайно складна 
проблема в розмірно молодій 
державі, яка не мас своїх 
„дипломатичних генерацій", І 
де все ще змагаються супе-
речні погляди на' критерії, ва 
якими треба добирати канди-
датів на амбасадорів. Ось -гак, 
Напр., нас,' украї'нців, ціка`-
внть спеціяльно, щоб у Мо-
скві' була людина, яка дій-
ско орієнтувалася б в схід-
ньсі-европепській проблематИ-
ці і вміла вірно інформувати 
Вашингтон про все тЄ, що 
дісться в підсовстській країні 

на її поверхні і під по-
верхнею. На місце Чарлза Бо-
лена, дотеперішнього амбаса-
дора ЗДА, првйшов амбаса-
дор в Австрії, також профе-
сійянй дипломат, Ллевелнн 
Е. Томпсон. Його вважають 
за одного з кращих експер-
тів у східньо-свропепськнх 
справах в державному депао-
таментіі Том`псон1 —^'чятосмо 
— і̂ вяиЬфьф .̂1 ;ij 1jnri4i^oe )р^ 
справи, відколи прийшов до 
державного д є п а р т аМенту, 
ceord від'1929 рої су:' він двічі 
служив а американській амг 
1946 до 1949 року (під час 
танньої війни), мав у своєму 
віданні. реферат совстськнх 
справ.: лк . заст^-пянк голови 
Кпропеііськоі-о відділу в дер-
жавкому депаратмеаті від 
ІЎ Ні до 194,: року. Спід :час 

ЧЗІІбІЛЬШОЇ СОВСТХ'ЬКОЇ- 'ІМіІЄг, 
гііяліствчної еш'пансії і стоа-
пенни проти неї бар'єру в по-
таті НАТО); він `лобре. за-. 
гізнався з міжнародним ко-

чунізмом під лас свосї с-луж-
fV в амбасаднх в'-Італії і Аќ-. 

. 'лії- і познайомився з безпр-
ередньої віддалі із соаст-
-ькою поведінкою, як внсо-
:нй ісомісар — потім перший 
імбасадор — ЗДА в Австрії, 
(відкіля теж мов нагодЎ сте-
китн найкраще за мИпуло-

оічними подіями на Мадяр-
цині. Томпсон мас' марку 
б е з з а с т е р е ж н о г о приятеля 
уярмлених большевиішмн на-
'юдів, а його добре знання 
РОСІЙСЬКОЇ мови дозволяс йо-
`.'.у студіювати совстські спра-
вя з першого джерело. Љо-. 
днна розмірно молода. --',- 52 
роки життя — - ж и в а Д.Днте-
ліѓентна — він може вшівн-
тнсь на тому становищі над-
звичайно корѓ'еним не тільнн 
для власної американської 

СУТЬ МОСКОВСЬКОЇ „РЕАБІЛІТАЦІЇ" 

ти людей із знанням г9уншх 
моЧ ц" пѓір$ѓі. Д^жнвний 
деішришітг ніби не розмі-
щуй'Правильно'' новіть тих 
кваліфікованих дипломатіђ.! 
що', ѓними рдзпорядр?аж: до 
Воршавн ne.DeH^cpfo з Філіп-
пін Вільяма Леіісі. який ду-
:ке добре знос тихоокеанські, 
справи, аде, не орієнтується в 
східньо-европеііськнх, ц зняв-
ЦЯ . СХІ Д U1 О - Є В р о IIЄ і'ќ` Ь KІ! X 'БОѓ 
лена дадо^др Філіппін;' ярув'-
зиаченип' др'Захі^ньої ^Іімгіч-
ч)і як $?џіфТ$рўс, ѓовор^тіі'по-
(рракхц'зь)(и; ` як`^по'р^`анйн, 
'але' Не ЛНЛІ; німецьпої мови: 
новий амбасадоп'.' у' І̂ Іарижі 
Ќморі І`двтон - - Не. ГОВррнть 
исирранцузьки . . . ' ,̀ І ^ 
' У ирпаначувапяі , аийасз-
Ідорів грають, ролю різні мо-
ментн, до яких належить і 
момент партійно-політичний-. 
Демократичні опоненти тегіе-
рішньої адміністрації не запе-
речують, що й вони, бувши 
при владі, нерідко керуваУ 
лись тим самим критерієм. 
Чималу ролю ѓрас теж мато` 
ріяльннй стан кандидата. 
Амбасадор ЗДА в Англії^дЃ-
стас $12.000 річно на репрЄ-
зевтаційиі видатки. Тям ч^ 
СОМ -г ЧИТасМО: в Щ)ЄСІ -— п^, 
ну квоту коштўе одно лицнУ 
прийняття для амернпанськоТ} 
колонії в Лондоні, в день ! J 
ЛИПНЯ, ‚ОТОЖ репрезентантами 
в Лондоні, Парижі і Римі не 
можуть біти люди, здані на 
державну платню, а мусять' 

У процесі минулорічної де-
сталінізації, чи пак боротьби 

‚‚культом особи", веденої в 
Совстському Союзі, проголо-
шено посмертну „реабіліта-
цію" ряду знищених Мо-
сквою українських письмен-
ннків і поновлено в членстві 
Спілки Радянських Письмен-
ннків України деяких репре-
сованих письменників та лі-
т є р а т.у розиавців.' Проголо-; 
шенням Посмертної реабілі-
та ції і встановленням окре-
мнх комісій для „вивчення 
літературної, спадщини", та-
кнх" письменників, як Борис 
А нтонснко-Д ІІІІИД О ВНЧ, В 
Підмогильний, ` І. ` Микитенко, 
Ол. Досвітній, В. Бобии-
ськнй, К.''Буревій, ї- Дніпро-
внй, Микола Куліш, Мир. 
Ірчан — Москва потвердила 
факт їх фізичного знищення, 
промовчуванні! або заперечу-
ванни досі офіційними совст-
ськнми партійшпга та уря-
(овимн колами і комуністнч-
ними „прогресистами" у ЗДА 
і Канаді. Водночас із цісю 
.‚реабілігацІсю" українських 
письменників, порозстрілюва-
ннх або знищених в совст-
ських концтаборах і тюрмах, 
поновлено в членах Спілки 
письменників України таких 
письменників, як ВОЛОДИМИР 
Ґжнцькнй, Гнат Хоткевнч, 
ЗінаТда .Тулуб, Г. Епік, Д. 
Гордіснко, В. Коваленко, В. 
Поліщук, Н. Забара, Г. Овча-
)юв, Є. . Шабльовськнв, Б. 
Шехтмаи, Юра і Шкрумеляи, 
О, Ковінько, А І Костенко, П. 
Лісовнй-Священко, О. Соро-
ка, К. Андрійчук. Реабіліто-
вано посмертно померлого 
власною смертю, але доие-
давна засуджуваного, як 
„буржуазного націоналіста", 
Василя Еллана-Влакятного. 
Проголошуючи ці реабіліта-
ції, совстські і „прогресивні" 
газети супроводили їх славо-
словілмн про „великодуш-
ність" партії, про „ноправ-
лення крнвдн" письменникам 
і діячам "культури, які ‚‚по-
терпі.ін і внаслідок '„культу 
особи1'', і твердженнями,, що 
вони „сьогодні повністю при. 
вернені в; їхніх громадян-
сьіінх правах, іхні'імева по-
`верИУлііся на' сторінки гро-
мадськнх видань, їхні твори 
ЇГ^редрукЬвуіоться'' і 'т. д . 

`'З часу прЬгоЛоіпсння ;‡га-
^аннх НЯІП.Є " ‚,реІбілггаЕЙй,'І 
-'минув уже майже' рік, і^сьо-
'ѓодиі варто встановити,'" Wlti 
'реальні висліди д'ала ця' таЌ 
широко'' і йѓ' таким криком 
проголошувана Москвою, і '3і 

тякпми різними надіями' по-
в'язувана мбсковська' „реабі-
літацінна акція". 

Переглядаючи 'совстські ча-
-ѓописи і 'журнали ЃТакі, як 
„Радянська ЎКраїни"; ‚̂ ІІТЄ-
ратурна Газета", ‚Зітчнана", 
„Жовтень". ‚Лніпро", „Ук-
раїна" та ін.) і вибираючи з 
них скрупулятно всі вістки 

про „реабілітованих'', можна 
вже сьогодні підбити цідсум-
ки цісї „реабілітаційної" .аќ` 
ції і визначити її як — су-
цільннй блеф. 

Якщо йде про „реабіліта-
цію" зліквідованих чи похер-
лих письменників, то пере-
друкування творів дочекало-
ся тільки трос письменників 
з усіх десяти: видано окре-` 
мою книжкою „вибрані п'є-, 
сн" І. Мнкитеака, передру-
ковано в другій книжці (за 
1957 р.) журналу „Жовтень" 
поему Василя Бобннського 
„Смерть Франка'` і 'ще мину-` 
лого року надруковано в гу-
иористнчному „Перці" вибір 
із сатир Василя Еллана-Пла-
кнтного. Про інших — ні 
згадки, ні слова. І ще харак-
тернстнчио, що в передмовах 
до передрукованих творів чи 
в статтях про них немає А 
натяку, що данин письмен-
ник був репресований і згя-
нув внаслідок- хоч би ' й 
„культі' особи". Про це со-
встські видавці і критики 
мовчать. 

Так само звичайним обма-
ном виявилися повідомлення 
про „поновлення в членах 
спілки" довгого ряду репре-
сованнх письменників. Як не 
шукати по ' всіх совстськнх 
виданнях хоч бн невеличкої 
згадки про виступ того чи 
іншого з поновлених, їх не 
знайти, бо в більшості випад-
ків це поновлення бул'о фік-
цісю. На згаданих вище 18 
„поновлених у правах" пись-
менші ків в совстськнх жур-
налах появилися досі твори 
тільки двох: Юрій Шкруме-
ля'ка (кілька віршів) у „Віль-
ній Україні" та один у ‚‚Жов-
тні" і Володимира Гжвцько-
го — два нариси в „Жовтні". 
Про решту — Гната Хотке-
вича ('тепер мав би 80 ро-
ків!), Зінаїду Тулуб, Грнго-
рія Епіка, Валеріяна Полі-
щука та Інших — не чути 
нічого, і виглядає, що й їхня 
‚реабілітація"- була,.. .̂  по-
`мертною, ЩО ОПИНИЛИСЯ но-
яя1 знову в членах С†ІЎ хіЬа 
чк ::.-- „мертві душі": - І . . . 

{ Отож, підводячи підсумки 
треба ствердити, що дочеі(я-
лося досі слкоі-токрї „реабі-
дІтоцІГ' тільки Ї '̂ЯТЬ укрзЗ(н-
ськнх пнсьменннкіп 3 усіх 26 
офіційно проголошених пре-

Д-р Ярослав Љдох ` f 

ЗАКОН ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ЖЕРТВАМ 
! НАЦИЗМУ -

(З) 
Затяжна, сороклітня бо-

ротьба з большевизмом та 
наші мільйонові жертви, по-
кладені впродовж цього кри-
вавого сорокліття, прнтемни-
ли руїну, принесену україя-
.еькій землі та II населенню 
'‚гітлерівською Німеччиною в 
роках 1941-1944. Пограбуван-
ня величезного національно-
го і приватного майна, міль-
йоии џостарбайтерів", львину 

ними бути багатії. Ясно, що 
и між багатими с одиниці 
дула` здібні і відповідні на 
найвищі становища. Але ЦЄ 
знову заторќўе проблему — 
чи членами дипломатичного 
корнусу мають ,;ібути „амото-

JpV-'4 .ч,и; „про"фесіоналїстии. 
Лобре,^ Що американський 
полі'тичний світ цікавиться 
цими питаннями, бо це. поліп-
шус репрезептаціір ЗДА на 
чунпгаі. 

абілітованнмн''.^ Та : й_ ^-и^-
рІілітація тільки часткова,' і 
обмежується передрукував-
НЯМ ЧИ надрукуванням кіль-
кох творів і невеличкої зѓад-
ки чи статті. Про якесь ‚‚ион. 
не привернення" письменнн. 
іцв у їхніх „грЬмадннськнх 
правах" чи вільне дпукувак-
ня на писаних колись НИМИ, 
творів немає; бо й''не може 
бути мови в умовннах нідсо-
встськоі „творчої свободи". 
їхню літературиў спадщину 
— поки щось аі неї над руку-
ватн — перевіряють пильно 
партійні експерти, ннлучуючн 
дбайливо все, що могло б 
цнсгармоиіаувати з аі:туаль-
ною партійною лінією. 

Зрештою, що визначає на-
справді ця „реабілітацій" J в 
якому напрямку та в яких 
рамцях вона МАЄ відбуватися, 
про де сказано дуже виразно 
і докладно в двох офіційних 
енуяціяціях компaj)Tiflfepro 
режиму `в Україні. 

Перша з цих енунцінцін — 
це „Ухвала IV Пленуму 
правління Спілки пнсь'меяв"н-
ків України", надрукованд в 

Д-р Володимир І'алаи. презндент ЗУЛДК 

ЗУАДК В ДІЇ 
Звіт з уроді Л.`іуч. Українського Лмершишського Доаомогового 
l.oKhvTV :ш ЧІМ` нід жовтня 19лл року до кіпця ІВЛв року, нмго-

.іошсняй 11.-і км Яворами Діірскційіі(м Ридн'ЗУАДіСомІтету 
2S берг.іня 1957 року у Фяладс%яфії. 

(9) 
Зв'яакя. 

В ід перших початќій свого існування З У А Д К увіяиіов в 
широкі зв'ялќи а американськими урядовими і добровольчими 
усттяновами. як теж і міжнародними установами. Ці зв'ялќи 
конечні для виконування нереселенчої й допомоговоі діяльности, 
і їх далі З У А Д К утримує. 

З У А Д К с членом, чи теж мас договори а такими устновами: 
1) Американська Рада Добровольчих Органілицій, 

American Council оі Voluntary Agencies for I'orciRn Service. 
2) КАРЕ — CARE. 
."і Міишародна Конференція Суспільної Служби, 

International Conference of Social Service, 
і І Дорадчий Комітет Добровольчої Закордонно! Допомоги при 

Уряді ЗДА. 
Advisory CommitWe on Voluntary Forcisn Aid. 

5) Адміністрація Закордонного діяння, 
I oreipn Operation Administration. 

Сі Допомога Втікачам З'лднненнх Держав, 
І Hitcd States Kscapec Program, 

Ті Міждержавний Комітет для Переселення з Європи, 
Intergovernmental Committee for European Migration. 

Xi ВИСОКИЙ Комісар для справ Втікачів прн Об'єднаних Націях. 
Ifî li Commissiontr lor Refugees of the United Nations, 

Di Президентський Комітет для Помочі Мадярським Втікачам. 
President's Committee for Hungarian1 Refugee Relief., 

І іншими. 
ЗУА'ДК c членом Рада Добровольчих Агенцій в Німеччині. 

А и'Т" і. Фр і;н і і І̂ льГІІ ЗУАДК . члгном КРАЛОҐ в Німеч-
ЧУ.. у. яц іе;і: багатьох інших у-танкь, і иііиіірацюі- з бзсатьома 

j добровольчими й урядовим і: установами на терені ОДА. в EeponJ j 
'і В ІНШИХ частіших землі, із тлмн установами, які займшотьеа}І 
.чарнтативиою діильністн). 

Зрозуміла, річ, що ЗУАДК виповняс членські обои'язі:н в 
усіх тих установах, в яких с членом: вплачуп членські внески^ 
як теж І бере участь у всіх парадах. Заступаѓ, ЗУАДК на исія 
нарадах головно презндент ЗУАДК, а часом робили це в 
Ню Иорку:, секретар ЗУАДК пані Павляна Різник, працівниця 
канцелярії в Ню Иорку, пані Анка Курило, чи члени Дирекції 
пані Пелешок, Венцаль, Демядчук. 

Членство в усіх державних і міжнародних установах с дуже 
важливе, бо дас нам змоі`у зяатн по всі "справи і дао теж змогу 

і впливати на ці справи з точки погляду інтересів української 
справи. Воно теж внмягас значних фондів на членські повий-
носѓі в цех устяовах. 

United Ufcrainntti American Relief Committee 
STATEMENT of ASSETS and LIABILITIES (Phfla Office only). 

as of December 31, 1956 
ASSETS: 

Cash in Baeks (Phila Office) $ 40.747.82 
V. S. Government BONDS 4.50O.00 
Real Estate — 806 N. 7tb, Phila ІЛ.ШЮ.00 
Furniture and Fixtures 3.000.00 
Advance WSEP (Europe) 5,000.00 
Inland Transportalion Loans 58.000.00 

1 
LIABILITLES: 

Ocean Transportation . . 
Revolving Fund 
TAXES: wajfe taxes 

witholding taxes 

Total $ІЗГ).247.82 

$ 46.54 
576.30 

Snh-Total 
U. І'. War Vet. 
General Reserve 

Reserve 

Г ' 
Total 

$ІН.ГХЮ.ОО 
I2.IK4.44 

П23.84 

S30.808.28 
7.3C7.8I 

07,071.7.1 

SI 35,247.82 

CONSOLIDATED STATEMENT of INCOME and DISBURSEMENTS 

oi all Offices as оЃ December 31, 1956 

INCOME: 

Phila Office 
Kindergarten 
Soc. Sery.il. U. War! 

(Income toFGct.," 
' Nov.. Dec. 1955 

S 13.44120 
2,061.55 

Income for ( Total Income 
1956 j from Oct. t, '55 

і to Dec. 31,1956 
$186,000.13 і $200.341.33 

совстській пресі, м.-ін. у нгур-
налі ‚Зітчявна" `ч. З За :бе-
резень ц. р. п. з. „За KOMJT-.-J 
ністнчну ідейність і худож-
ню досконалість радянської 
література". „За останній 
час, — сказано в цій ухналі, 
— в українську раданську 
культуру повернуто ряд 
значних імен і художньо цін-
них творів. Це вас радўі;, але 
з (ракѓів поновлення в літе-
ратурі ряду несправедливо 
забутих і замовчуваних рані-
ше письменників (про те, що 
вони .були, я нищені комуніс-
тнчннм режимом знову ж ані 
натяку І — О. Р.) не можна 
робити висновку, ніби укра-
Іяська радянська література 
розвивалася однини потоком, 
ніби в ній не було гострої 
класової боротьби, в якій на-
ша література гартувалася,-

зростала ^Ц.ліцніла^ tТреба 
науково'," вдумдпіво і тверезь 
розглядати, )Ш^и)ИВ '̂''коркно†; 
го з літераторів, об'єктивно 
оцінюючи в ній все цінне й 
корисне і відмітаючи (так! 
— О. Р.) негативне, фальгли-
ве, таке, що не - витримало 
іспиту часу". 

Ще ясніше впслдинвся в 
цій справі партійний комісар 
від української підсовстської 
літератури Леонід Новичен-
ко у своїй доповіли внголо-
шевій на згаданому IV пле-
нумі правліния СПУ і надру-
ковйвій з деякими' сќорйоЧей-
иямн в журналі ‚.Лніпро", 
ч..`3 за! березеві 'ц.' рі ;,Ггкі-
'̂ іЬдянсьіса реаоілітаійя. : -— 
говорив він, -^ '^е Ізав)кдн 
'означає' пбвиу ^^тератуРну 
реібілітацио,'") вЙгіравДа'нка' 
л ќУ д' є я! не`, 'мож'е '^яіЧц' - ра 

l-Jo6oK); вшѓр'авд.кнни t І'д' е;й,' 
чкщо вдіія й`шли в'чу'жбму 
^ля яаг- ' мапізлт.іку"- "С(Сла-

-іаючя 'їякў заіявуі - Йовнчен'-' 

Іротя ‚‚небсан('чнп^: †еНІен-
'̂ JA'' деяких'1 львіис`ькнх літе-; 

оату†хізяавців' '^Валити 'В' 'од'-
ay 'KJytiy'''і' піюг^еснвних`(ўк-
оаїаських письменнииГв. і та- j 
кяіѓ'лвнях і заЬеклнх"'ні'іиб-
налісїів,' як, скажімо', 'Вб'ѓдай 
ЯейКиЛ"^ і попереднн ГО-ТрО 
(^‚час уже зрозумітн"!) до-
слідникіи творчости Юрія 
Я нове ь кого, а також ўпоряд-
ннків зібрання його творів, 
щоб не важилися передруко-
вувати такого твору, як . . . 
„Чотири шаблі". 

Отже, коротко кажучи, не 
про реабілітацію - йде совст-
ськнм комісарам від україн-
ської літерагурн, не про по-
в ер не ним письменникам ї.`и.іх 
громадянських і літературних 
прав, не про вільне, друку-
вання їхньої літературної 
спадщини, а про ‚.відмітан-
яя", безсоромну цензуру і 
ганебну фальшування тісї 
творчости. Знищивши людей 
фізично, повідбиравши їм 
здоров'я, а то й життя, совст-
ські сатрапи — як це сказа-
но відкрито в заяві Новичен-
ка — намагаються знищити 
- - знівечити і спотворити — 
і їхні і д е ї , що залишилися 
в їхніх творах і можуть ста-
ти небезпечними для режиму. 
В цьому, а не в чому іншо-
му, вся суть московської ре-
абілітації. О. Р. і 

частину яких становили 
власне українці, тисячі в'яз-
неннх і мордованих у кон-
центраційних таборах та в'яз-
ницнх, сотні іі тисячі заму-
чених та постріляних без су-
ду або післл пародії суду — 
це ще досі не сплачений борг 
нацизму українській землі і 
її населенню...Тисячі сиріт, 
вдів І важко покалічених лю-
дей^ .-іон.-і.ч н.' здатних або 
мало адат}п'іх до праці, ще й 
досі несуть на собі тягар гіт-
лерівськой ‚`визволе'ння", да-

6.4М^5 8.515.80 

Veter. 
Ettropean Offices 

Total 

26,210.83 
215,431.32 

26^10.83 
215,431.32 

$15,502.75 j W34.90tt.53 ( 
Pln'Ia Office — Balance 9731У55І 
Munich Office 

$450.499:28" 
54.247.82 
5Л92.4І 

ремно шукдюун спрз ведлн-
востн. 
І Якийсь час після закінчев-
вя війни здавалося, що нова 
Німеччина зреклася принцв-
пу національної нерівносте 
та базованої' на ній иаціо-
нальної н е'с П р аведливости. 
Поодинокі німецькі краї, що 
ввійшли н склад Західньо-
Німецького Союзу, вимушені 
публічною, "опіиісто і пере-
можнимп альянтами, почали 
стосувати свої відшкодуваВчі 
закони жеигвам нацизму, без 
уваги на національність по-
шкодованргр. Велике число 
ясертв нацизму української 
національносте одержало в 
той ранній час значні суми 
за втрату здоров'я й праце-
здатности,' за втрачені по 
в'язницях і' таборах роки та 
за п е р е б ^ там муки. Чнма-
Ьіо ваших^студентір одержу-
вало цідиотя,на студії, а no-
каліч'ені' ft- wiryжі — на лі-
џу вання. 

Але недовго тривало це 
зрівняння німецьких і не-
німецьких ` жертв гітлерів-
ської нелюдяиостн. Швидко 
почуття- справедливосте за-
ступнла купецька внрахуиа-
ність та національне себе-
любство.,Адміністрація поча-
ла робити 'труднощі не-нім-
цям, ;. правничі техніки вн-
иайшлн правив угруитоваиня 
для цього, 'мовляв, закони 
про відшкодування `мали на 
увазі тільки пошкрдованих 
внаслідок - політичного, а' не 
національного - переслідуваи-
ИЯ.І'І зітого часу підмоги-'уќ-
раїнськичі ` жертвам нацизму 
имипнннлае.'г. - . - . : . ; 
і і Здпналосз, -що цей різко 
нвсправедливни стан речей 
akdнить нови п, І загальний під-
шкодуиапчпй закон, який 
схвалено 38 4вересня 1053 р. 
для вснй - аахідньо-німецької 
держави і 'який ввійшов у ся-
уіу 3 1 жовтнем 'того року. 
Це і і закон} впровадив поміж 
і ) о ш к й д о і і аинх нацнзмбм 
ок}№ис поняття „національно 
переслідуваних" І признав їм 
деяке відшкодування, але 
тільки в дуже обмеженому 
розмірі й для дуже обмеже-
иего кола осіб. Якщо загал 
німецьких 'жертв нацизму ко-
ристас з різних форм від-
шкодуваця^ за різні види цо-
іпкодження їх тіла й здоров'я 
чи їхньогг; майна, то особи 
.‚національно" переслідувані, 
до яких поголовно зарахову-
сться українців, у засаді ко-
ристуються^ від ш коду вання м 
тільки в тому випадку, коли 
докажуть, лцо зазнали утрати 
здоров'я, я' тим самим і пра-
цездатности не менше як на 
50 відсотків. Після точнішого 
прсютудіюваннл цього закову 
та попередньої практики ид-
міністряцінн'ої 'влади на його 
тлі, виявилося, що він не 
вніс великоЃ зміни иа краще 
для наших жертв нацизму. 

Кожная свідомая укрАХяець 
кожна свідома українка 
оть свгйм о(кпі'язамі стоѓга а 
рядах У кенійського Нарџ данѓа 
Союзу, щоб свсЬ. чигі'"" 

вбільтатв клдра ідеіямх 
гь-і)аіПі'маг 

Grand Total $500,830.51 

l)ISBl'RSi:.MtiNTS: 
І Disbursements 
і for Oct., Nov., 

Dec. 1055 і 

Disbursements j Total Disburee-
for 1056 j ments from Oct 

j l,1955toDec. 
31.1056 

Wtila ОйІсе 
KlnclerRnrtcn 
Bxchange 
U. U. War Vet. 
European Office 

Total 

S38.056.42 I $170.812.55 І 52О9.46Я.07 
3.137.57 j 6.263.92 J 8.401.49 

1,608.60 1 1,608.60 
18,843.02 J 18,843.02 

I 193.217.65 j 193,217.65 
"j $40,793.99 j $390,745.74 ,! W31.539.73 
Phila Office — Balance Dec. 3l75ti 56fl8fi.l I 
Munich Office — Balance „ 22.213.67 

, Grand Total $509,839.51 

BANKS ACCOUNTS as of December 31 , 1956 

Philadelphia, Penna, ILS.A. 
1) Tra,desmens Bank and Trust Co. — Gen. Ace. 8,532.02 
2) Ukrainian Building and Loan Ass. . . . .16,838.81 
3) Tradesmens Bank and Trust Co. — Ocean ' ` 

Transp. Ace ' H#I0.87. 
4) First Penna Co. — Canadian Project '2,378.75 
5) „ „ „ —Rotation Fund " .1.491.45 
6) „ „ ,. —Kindergarten -.766.40 
7) U. S. Treasury Bonds 4,500.00 
8) Ukrainian Building and Loan Ass. — Ukrain-

ian War Veterans Account 737 .81 56.086.11 
Munich, Germany 
1) American Express Co. — Ace. No. J500 
2) „V .. ,. ,. 6286 
3) . , , .. „ .. 8296 . . . . ' . 
4) ,, . „ „ ., 1612 Berlin 
5) Belgian Bank, Bruxelles 
6) Bayerische Bank 
7) Postcheckamt 
8) Cash on Hand 

change a 4.20 
9) Cash in $ 

DM 545.39 
DM 76.057.28 
DM 3,153.89 

272.61 
2,216.11 

,500.00' 
' 53.68 

67.47 
' T 29.81 
18,108.88 

"785.09 

, 80.00 22.212.67 

Total 78,299.78 

-
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Ч. 85. СВ0Щ5А," СУБОТА, Л^о_!ТРАЗЗШ 1В57 

З ЖИТТЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ 
Балтімор, Мд. 

Ш Піврічний Виступ учнів 

31-го березня 1ІЛТ, а залі уѓ., 
раінсько - катоЛпйлої парохії 
св. Михаїла в Балтімор відбувся 
ГП-тШ Піврічний Виступ учнів 
бал ті морського ' Відділу УМІ. 
Церковна зал я заповнилася VM-
нямн, батьками та гістьмн, які 
цікавляться нўавч%им анховап-
шш нашої КОЛОД{;'. 

виступ відкршц п. Лідія Шд. 
в'ик, керівкнк Відділу та вчи-
телька кляси фортепіяну. Вона 
звернула увагу на. важливість 
музичного вихоьання україн-
ської молоді та-поясняла проі`-

, раму виступ}'. Виступали учні: 
Ольга ІОзскІв, Лілійна Ш.і-
в'ик, Петро Кўрилас, Ярослава 
Сливка, Олександер Трасха. 
Тетяна Михайлишик, Марійка 
Хмілевська, Олег Пўливка, Яро-
слава Зелннська, учні П—IV 
року нижчого курсу. Програма 
складалася з трьох частин, з 
яких друга була присвячена ви-
ключло творам українських 
композиторів. 

Не подаючи оцінки, виступу 
поодиноких учнів, слід сказати 
вяагальному про великий поступ 
всіх учнів під кожним оглядом: 
правильне сндження, правильні' 
держання рук на клявіятурі, до . 
брий удар, гра з пан'яти, рівна 
без задержок, добра педаліза-
ція, гра з відчуттям. За все це 

УВАГА!" 
ОИЛАДЕЛФІЯ 1 ОКОЛИЦЯ! УВАГА 

Звяодом усіх Щџ. Комбатантських Організацій міста Фяша-
делфіі, Шд патронатом Відділу Українського Конгресового 

" " Комітету Амернкя г 

а НЕДІЛЮ 5-го ТРАВНЯ 1957 p., о ѓод. 7:30 веч. 
а залі Ќлюбу Горожам прн 847 Н. Френкліи пул. 

— в і д б у д е т ь с я — 

СВЯТОЧНА АКАДЕМІЯ 
' І`Џ ЧЕСТЬ ГЕРОЇВ. 

В. ПРОГРАНІ" .Промова — генерал Павло ШАНДРУЌ; 
. ,. Капеля Бандуристів їм. Г. Хоткевнча, під 

' днр. Романа ЛЕВИЦЬКОГО; Сольоспів 
' — Іван ГОШ; Деклямації — Ярослав ПІ-

".. - НОТ РУДАКЕВИЧ І Уляна НАДРАЃ А. 
9 Акомтгавьямент: проф. Наталія КОТОВИЧ є ' 

ф Оформлення сцени: Константнії Тржепіль ЕЛЛІС Џ 
Дохід призначений ќа допомогу Інвалідам. 

ЛЙННОЇ УЧАСТИ ВСЕ УКРАЇНСЬКЕ ДО ЧИСЛ 
ГРОМАДЯНСТВО ЗАПРОШУЄ 

Комѓѓет. 

ЙІ І Ж Ж К І Ж І Ч Х ^ І Ж Ч Ї Ч И Т Т Г Т Т Т Ї Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Г Т Т П - Г У 
ГОЛЛЯНА .VITPAHA Т.ПА Ктт ПЛИЌ'ТІ‡ VII А н ГОЛОВЌА. УПРАВА Т-ВА був. ВОЯКІВ ЎПА 

їм. геи.-хор. ТАРАСА ЧУПРИНКИ в ЗДА 
п о в і д о м л я с 

СВОЇ ВІДДІЛИ, ш о 

в д н я х 8-9 Ч Е Р В Н Я 1 9 5 7 р о к у 
,— в і д б у д е т ь с я — 

} і КЛІВЛЕНДІ 
7-ий РІЧНИЙ З'ЇЗД 

Т-ва був. Вояків ЎПА ЗДА 
ПРОГРАМУ І МІСЦЕ З'ЇЗДУ БУДЕ ПОДАНО 

СВОЄЧАСНО! 
ГІІЖХХТЯГІГІЇХЇІІТІІТХХХЦЦХХХХХХХХІХХХІХХТХДЗ 

УКРАЇНСЬКА ВІЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК у CIIJA 
ПЛЕНАРНА КОНФЕРЕНЦІЯ . 

"" В ПОНЕДІЛСК 13-го ТРАВНЯ 1957 р. 
- о ѓод. 7-ій вечора . . 

відбудеться Пленарна Конференція УВАН у CUIA, 
на якіЃї Митрополит. Дійсний член УВАН, Доктор 

І Л А Р І О Н 
зробвть 

- - -. ДОПОВІДЬ "КЯГС 
‚САВВАТІЯНСТВО Й УКРАЇНА" 

Конференція відбудеться в прн міщенії і: 
'̀̀ - Ukrainian Institute of-America ,..,. 
2 East 79 Street, New York zCN. У. . 

. . . . УПРАВА УВАН у ' С Ш А . 

ESsex 4-7539 - -

Д p мед. Володимир Станецький 
‡ п о в і д о м л я є п р о 4і 

ПЕРЕНЕСЕННЯ 
ЛІКАРСЬКОЇ КАНЦЕЛЯРП (офісу) 

і 
ПОЧНЕ ПРИГОЩАННЯ ХВОРИХ 

" 6-го ТРАВНЯ 1957 р. 
за попереднім зголошенням (by appointment) 

в пон., вівт. чети., п'ят. — від 11-12 вполудиі 
% ,., 5-7 вечора 

Адреса: 54 OTympic Terrace 
IRVINGTON, N. J. 

Доїзд автобусами з НЮАРКУ: ч. 25, 56, 14, 16, 94, 5. 
Доїзд з НКХ'ИОРКУ: Express Bus No. 107 до Irvineton 

Center, опісля ч. 56 до офісу. 

учням належиться справедлива 
похвала, а їх вчіггельці приз, 
кання. В часі перерви учні обдо-
рувалн її квітами. 

Парох Куртісбеіо дякував від 
гром'адянства керівникові Від. 
ділу з а її працю вад музичним 
вихованням українсько ї молоді. 
На його думку годі говорити 
про повну культуру без музнч-
ної освіти. Тому нашим дітям 
потрібне .музичне виховання ОС 
украіпські діти — це скарб цілої 
нації В УМІ вони ще Й' націо-
пально скористають, бо вчити-
муться музики на українських 
з разках о. В. С.` 

Бостон,' Масо. 
Річні Збори ui.ul.iv УШІА 
14 квітвя наш відділ відбув 

річні збори. На збора прнсла-
лв своїх представників шість 
організацій, які оплатили за 
ІУбб̀  рік членську вкладку. 
Присутніх на зборах — 31 о-
соба. 

Зборами проводив д-р Іван 
Олексишив, професор універ-
ситету в Бостоні. Секретарь-і-
вали Володимир Гончар ь їв. 
Заяць. Звідомленяя з діяльно-
єѓн екзекутнви складали: го-
лова — Тутка Володимир, не-
кретар — Іван Кецмур та ќа-
сир — Михайло КИСІЛЬ. З ра-
менн Контрольної Комісії т-
Інж. С. Верегулька та НИІСО-
ленко Д. , , 

Впродовж року відділ вла-
штував: свято 100-річчя на-
роднн Івана Франка, Зустріч з 
письменником У. Самчуком. 
Зустріч Нового Року та трос 
національних свят. Відд.л 
провадив теж акцію збирання 
національного датку і через 
його касу відправлено до цсн-
тралі 588 долярів. Відділ про̂  
вадить'посилену цю збірку и 
тепер. 

В дискусії над звідомленням 
екзекутнви підкреслено, ЩО 
праця за минулий рік орпші-
заційно та ідеологічно була 
посилена і присутність учас-
ників на національних святах 
та імпрезах значно піднеслась 
в порівнянні з минулими ро-
ками. Слідиа теж консолідація 
громад — що досі організацін-
но з відділом не співпрацювд-

Збори одобрнли діяльність, 
екзекутнви і перевибрали на 
1957 рік, з малими змінами, 
стару екзекутиву: п. Володи-
мнр Тутка — голова. 

В пляні праці на найближче 
майбутнє нововнбрана екзеку-
тива передбачає посилену 
збірку національного ДЙТКУ. 
влаштування Свята . вождів, 
підготовў музично-вокального 
і танкового попнсу; укражсь-
кої молоді в Бостоні, та зорга-
яізування .години українсько^ 
го радіомовлення. . . 

М. К. 

м'ять Г^тьмаияча Данила, що її 
влаштував Запільний Громад-
ський Комітет. 

Як довідуємося, Управа Від-
діяу накреслила таку програму 
свог.і дальшої праці: доповідь 
голови Українського Літ. Мнст. 
Ќлюбу в Торонті мнст. М. Дмит. 
ренка. Свято Гороїв І відзяа-
чения Української Держави в 
1641 p., пікнік та посвяченая 
прапору відділу, а на осінь пля-
нус відкриття Українського На-
родиого Університету. М. П. 

V-

Вунсакет, Р. Ай. 
Шевченківське Свято. 

31 березня українці Вуисакс-
ту, Ровд Айленд, урочисто від-
аначвлн 143-ті роковини з для 
народження Тараса Шевченка. 

Перед академією в украінеь-
кій православній церкві св. Арх. 
Мнхаїла відправлено Панахииу 
з а упокій душі 6л.' п. Тараса, 
яку відслужив Впр. с. . Степан 
Віляк. Академія відбулася в за-
лі Культурного Оовредку згада-
ної церкви. 

На вступі відспівало амерн. 
канськнй шин та „Заповіт" Т. 
Шевченка в виконанні чолові-
ч`ого хору „Вандура". 

Академію відкрив громадсь-
кнй діяч п. Іван Кокольськнй, 
голова місцевої філії УККА. 
Слідуючою точкою програми 
був виступ хору ‚‚Вандура'' під 
керівництвом 'Проф. Трохима 
Пасічника, який добре проспі-
вав три пісні: „Садок вншне-
вий..." — муз. Гпатншина, „Сон-
Це заходить..." '-— муз. Роздоль-
ського, та „Огні горять..." — 
муз. Воробкевича. Уривок а по-
ѓми „Іван Підкова" — декля-
мувала п-на Сандра Чагарин, а 
‚Маркевичу" — п-на Ольга 

Кунь. Доповідь про життя і 
творчість Тараса Шевченка вв-
голосив проф. Трохим Пасіч. 

няк. Доповідь зробила сильне 
враження на всіх присутніх. 

В другій частині академії ви-
ступив мішаннЃі хор української 
православної церкви Св. А р х 
Михаїла, який проспівав „Думи 
мої, думи мої..." — муз. Вороб-
кевича та .‚.Учітеся, брати мої..." 
-г- муз. Котка. Обома хорами 
добре диригував проф. Трохим 
Пасічник. Присутні оллескувалн 
продукції хорів. Решта прогтт-
ми 2-гої частини академії скла. 
далася з деклямацій та сольо-
гри на піяно. Ярослав Пілий 
продекламував „Молитву" з ПО-
амм ‚‚Гамалія", а. п-на Енгенія 
Гнаіько „Мені однаково..."! П-на 
Корнеля ЇСоі.оль( ька заграла со-
яьо иа піяпо ‚‚Ноктюри іи ІС 
Флет. мажор, — Шопена, а п-на 
Марія Меднкська сольо: „ їм . 
промтен ін А. Флет" — Шубер-
та. Обидві- молоді артистки по-
казалн добру гру. . -

П. Іван Кокольськнй висловив 
щиру подяку всім учасникам І 
всім присутнім, а зокрема проф. 
Т. Пасічникові за тяжку та ко-
рнсну громадську працю, бо він 
був серцем академії, будучи ди-
ряґентом обох хорів та головним 
промовцем. 

Хор І всі присутні в залі за-
вершилн Свято співом націо-
нального гимну. За всю органі-
заційну працю у підготові й по-
реведснні свята належиться 
признання голові та членам фі-
л ії УКК. Святом проводив п. Го-
одор Кльовань, культ.-освт. ре,-
ферент філії. 

`Чистий прибуток з академії 
призначено й розділено по ріс-
ній частині нашим наУі:овнч 
установам ПТШ та УВАН. 

С. В. 

Хроніка українського 
життя 

У Франції' 
Новий твір О. Грищенка 

в музеї в Каннах 

Відомий український маляр 
Олекса Грищенко вже довгі ро-
кн живе в Каннах у Франції, і 
його там знав кожна дитина. В 
цих інтимних відносинах НІЧОРІ 
динного, що наш миѓтець збл-
‚гатнв замок-мулсй ще одним оЃ'-
разом: „Порт Мантону", аложс-
вам на руки головн міста о. ЛюІ 
Негро. 

З цісі нагоди консерватор му-
зі-іо напне аќ до мін тим: „Я маю 
десѓь висловити Вам мою най-
іциріиіу подяку за цей жест, л-
кнм збагачуйте наш місцевий 
музей, що с І Вашим музеєм. Ми 
з великою приємністю влашту-
смо в наших залях виставку Ва-
ших творів у догідний для Вас 
ч а с перебираючи на .себе пові-
домлення офіційним шляхом, 
видаючи каталог 1 все погріб, 
не". 

В Канаді 

Читайте українські книжки 
й газети, бо часте читання 

веде до просвіти, а просвіта 
І і — це сила! 

ft глибокому смутку повідомляємо, що 
дня 2-го травня 1957 `року — упокоївся в БозІ — 

НАШ ДОРОПНІ БАТЬКО І ЧОЛОВІК 

‡ 
ІГОР МОРОЗ 

Тіло Покійного знаходиться в похоронному 
заведенні л. John Kowalchyk — 129 в rand Street, 
Jersey City, N. j . . 

Похорони відбудўѓься в суботу 4-го травня' 
1957 p., о ѓод. 9-ій рано з похоронного заведення 
І. Ковальчика. 

Віра МОРОЗ — дружина 
Світляне і Олександра —доньки 
з Родиною і Приятелями. 

З НАШИХ БУДНІВ 

ПРО ВЕСНУ І СІРАЌ ПО КОЖУСІ 

Ділиійт, Щш 
Праді місі№воп) iWjuUjr ООЧСУ 

-Цюгврічннй'.сезон- місцевого 
Відділу ООЧСаг пройшоа W=i-e 
жваво, І новообрана на останніх 
Загальних Зборах Управа може 
яапнспти на своя конто повний 
успіх:`Свідчить про це ряд а м и -
товяих ширших членських CXOv 
днн. дві ядалі самостійиі імпрр-
ан I співучасть в Імпрезах, влп-. 
шхованнх Іншими місцевими ор-
пшІзацГями. Між ш и р ш и м и 
членськнмн, сходинами на пер-
uioiiy міЃсці т^ебЯ постіівнти траі І 

Іднційиі вже Святочні Сходини 
для відзначення Шевченківсь- -

І ких Роковин з цікавим докла-
дом проф. М. Дольницького 
.Національна стихія в творчос-

ті Шевченка". Незвичайно вдн-
тиим був влаитговавнй Відділом 
Авторський вечір поета Вогдана 
Ннжанківського. про який вже 
ширше писала наша преса. Тут 
можемо ше лише додати, що ВР-
мір здобі'в собі велике прнзнал-
ня нашого ширшого громадян-
ства. яке внсказус побажанні, 
вдоб ОбЧСУ в програйі свої.! 
дальшої праці вкліочнла попііВи 

л`%то політичну дію. теж націо-1 

нально . культурну. Гадасмо, 
що Управа відділу візьме ці по-

1 бажання до уваги вже в прогря-
мі осіннђрго і наступного зимо-
вого сезону. 

Крім самостійних Імпрез ВІД-
діл взяв активну участь в Акя-
демІІ,- влаштованій Тов-ом кол. 
вояків ЎПА для вшанування 

! нам'яти ген. Тараса Чупринки 
І т а в Жалібній Академії в па. 

Увага! Увага! 
ДІТЮЙТ І -0КОПИЦЯ! 

повшрл'Ляємо 
ВІдділя У. Ні Союз}$ Ійхо орган1з.чтор 

п. Дмитро БІІЕЦЬНИЙ 
РОЗПОЧАВ ОРГАНІЗАТОРСЬКУ ПРАЦЮ 

в Д І Т Р О Й П И ОКОЛШЏ 

в і д п е р ш о г о т я я ш я В Т Р А В Н І . 
Прохаємо Відділові Управя`ІВійати йому всяку можливу 

поміч в вого праці! , 
— Головка Каицллшрія. 

Журнал французького коледжу 
в Канаді про Україну 

У, ж}'рпалі студеятіп ?фран-
цузького каледжу в Ст. Бонпфас 
ч. З з 15 березня оголошена 
стаття студента Юрія Книша 
і енна Зиновія й Ірини Книші`}) 
п. н. „Україна", де молодий ав-
тор абивас поширені між чу-
жинцямн брехні, неначе б Украї-
Н.Ч не була окремою, самостін-
ною каціск) і не була ніколи пе-
залежиою державою, а Сл-ла 
тільки провінцісю московською 
чи польси:ою, а П мова москон-
ським діялектом. Він наводить 
Історичні факти від початку КВ-
Івської Русі, давні літера'тітн' 
нам'яті: н тощо і вказус, що це 
навпаки московська мова взяла 
початок від української (русь-
коі), 

І І і 
В У До.-ilimilfi Саксонії, в За. 

хідній Німеччині, иа т. зв. між-
народному цвинтарі сплюндро. 
вано 80 пам'ятників на жндівсь-
ішх могилах. На місці руйнації 
залишено таблицю з нппнсом:: 
„Хай живе Німеччина — хай 
згине Ізраїль". Міністер внут-
рішніх справ передав цю спра-
ву федеральвій поліції для до-
сліджеішя, а }'ряд визначив на. 
городу в сумі 10,000 марок за 
викриття антисемітської органе 
за ції, що вчшіила цей акт паї і-
далізму. 

Џ Гсррі С. Тру .чан ії др}-жп-
ною прибули 9-і-о тра'вин до Ню 
Порќу о залізнокннм, бо поїзд, 
в якому попи їхали, наскочив на 
підіймальний кран, 1 треба бул-
заміняти льокомотиву. 

Весна в політиці погала-
ся в нас цього року ђ-тою 
Сесією УНРад'и. Багато ш` 
салося про це в нашій пре-
сі. Американська ніби і не 
помітила, що стався такий 
важливий д'ніќѓ. Зате при-
святила ця, американська 
преса, ги мало місця нашим 
писанкам і писшшарям. Зо-
креми таким піонерам пи-
санкарства, як пашиѓ Слав-
ця Сурмаѓ і п. інж. Богя-
гевський. 

Ѓа, слава Богу і за тс. 
Здасться, що писанки, ц" 
вже мурована позиція в` на-
шій пропаганді і що, навіть, 
американці звикнуть пово-
лі до назви ‚Юкрейнісн 
Істер Еѓге". 

Весна в природі народжу-
еться у важких болях, a:w 
маю враження, що вже на-
стає ця „благодатня }юра". 
бо моя тста віддала футро 
на переховок до ‚форісра", 
а в святому Юрі погалась 
маївка. 

Хог у „сѓорому краю'`, 
казали: ‚До Святого Духа 
не кидай кожуха, а по Свп-
тім Дусі бери сіраќ по ко-' 
жў сі". Гей-гей, було ко-
ли"ь. зп буржуазного гн?`-
ту! Було що затягнути і ito 
кожух, і під кожух і на грі-
vine, як казали, тіло. А тс-
пер — нѓ тс... Пише мені 
приятель з далекого, рід)ю-
?о Львова, що вже ѓреѓч`і 
раз перевертає на другий 
бік той плащ, юо його по-
шив йому в 1937-му році 
наш . надвоі)ний" кравець, 
пай Ццќерман з Красного... 

А все ж таки брати-гали-
гоџџ є в безпорівиянни 
кращій ситіі"ци як бпати-
придніпряіщі. Для братів`-
?алпг"Н погавея груднин 
шлях до соціялізму з ‚.виз-
волення" в в І939-му році, 
отже за 18 років гасу мож-
на ще збепегти й заховати 
до сьогодні сяку-таку ,сук-
маііин}!, хог би кравець по 
три й ZOTUW рази міняв їй 
„орієнтацію". 

"братами з-}ШД Дніпри-

Славути куди гірша спра-
ва. В них же була „велика 
і соціялістигна", потім про-
кляті п'ятиріѓќч, розкурку-
лсння,колективізації.. .За 
сорок років, „жорстоких, як 
вовгиця", ледви ги збере-
жсш на хребті щонвбудь 
із залишків по старому ре-
жимі. 

Хог тепер, у краю, ціріз-
ннці прискореним темпом 
вирівнюються, затирають-
ся. Цей процес „усоборнен-
нп" може спостерігати кож-
ний, хто дістає фотографію 
з дому, або й трохи подаль-
ше, ніж з дому ... 

То ж прикро й образливо 
стає, коли збиреться гасом 
„гисто своє" товариство і 
зійде весела розмова якраз 
на цю тему — як то було в 
39-тому році, коли вперше 
прийшли до нас „ті, зі Схо-
ду...". Які, мовляв, вони 
були прості, ординарні в 
тих своїх башликах і ва-
лянках! їхні „красні бай-
цн" ходили в онугах, їхні 
„баришні" одягались в ніг-
ні сороѓки до театру, не 
знали, як при столі сидіти, 
як ходити, повертатись . . . 

І сипляться, мов з рука-
ва. кусливі жарти, шуткн, 
анекдоти, лунає глумливий 
сміх. І хогеться тоді спита-
ти земляків любих: „Ша-
новні Панство, з кого смі-
стесь, з кого глузі(ете?" А 
подивітьел, будь ласка, на 
ці вибляклі, сумні дЬото-
знімки, що приходять тепер 
так гасто з далекої Кара-
ганди. Казахетанів та іи-
ипп` „вільних поселень"! 

Погляньте, як вигляда-
ють па цих 'Знімках ваші 
близькі, дорогі та рідні. Як 
вони одягнені, в що взуті. 
В ці самі башлики і валян-
ки, в яки-r птійшли до нас 
„е^всти" в 39-тому році, 

І ще подумайте, що а 
таких валянках могли б і 
ми іщрадувати.`якби не па-
ші бистрохідиі ноги полі-
тигних емігрантів .,.. 
1. Ікер. 

Вступайте в члени Українського Наролного Союзу ! 

УВАГА! ВАППШҐТОН, Д. К. І ОКОЛИЦЯ! УВАГА 
Заходами ТОВАРИСТВА „УКРАЇНА". 15-го ВІДДІЛУ УНСоюзу 

1 ВАШИНГТОНІ, Д . К. 
— в і д б у д е т ь с я 

в НЕДІЛЮ 12-го ТРАВНЯ 1957 року 
у Вашингтоні, д . К. в приміщенні Confederate Hall,— 1322 Vermont Ave., N. W. 

ПУБЛІЧНА ГРОМАДСЬКА НАРАДА 
з мегом іпхгаайомити столичну Українську Громаду з ролею 1 завданням УНСоюзу 

в будові і розвитку американської Ўкраїќн. 
В П Р О Г Р А М І Н А Р А Д И : 

1. Національне досягнення УНСоюзу в минулому та його сучасна акту'альність. — 
доповідь гол. предсідннка УНСоюзу, п. ДМИТРА ГАЛИЧИНА; 

2. Проблема господарської емаиципаціі украінсько-американської громади 1 роля 
в ній УНСоюзу, — доповідь гол. радного УНСоюзу, д-ра ЯРОСЛАВА ПАДОХА; 

3. Наші актуальні проблеми — доповідь редактора „Свободи" А. ДРАГАНА. 
ДО УЧАСТИ В НАРАДІ ЗАПРОШУЄМО ВВІЧЛИВО 

ВСЕ МІСЦЕВЕ ГРОМАДЯНСТВО ! 

Початок о год. 4-ій по полудні. 

9.700.000.00 майна 
С К Л А Д А і Г Т Е 

с в о ї ОЩАДНОСТІ 

в н а й б і л ь ш і й 
УКРАІНСЬКШ ЩАДНІІЧШ КАСІ 

(раніше: The Ukrainian Savings Co.) 
Рік оевювааші 1915 

Кояше ќвате обезпечеае на $10,000.00 

платимо З^0 відсотків 
Приннмасмо ощадності з усіх стенѓів ПОШТОЮ 

Пишіть по Інформації 
Main ОЛІсе Ukrainian Office 
5839 RIDGE ROAD 2190 PROFESSOR STREE1 
PARMA 29, OHIO CLEVELAND 13, OHIO __ 
Џ ШДДЕРЖУПМО СВОЇ ПІДПРИЄМСТВА 4 

UKRAINIAN CITIZENS 
Of 

Suport Our Good FViends! 
Mayor Bernard j . ' Bern-, of lcrscy City, and his fellow 

commissioner, Lawrenct A. NVhipplivJoHlina Кігшіе, Joseph A 
Soriero and Joseph ) . Michalski. art" candidates bir reelection. 

Mayor Berry was- the FIRST 'Mayor in the United States 
to proch'lm that,the Ukrainian Raj: be displayed onCity Hall 
on Jan. 22, 1955. 

Mayor Berry has sponsored such a proclamation fur three 
years, in 1955. I95H and 1957. He has proven to the Ukrainian 
people of Jersey City that he is their true and jtfeat Iriend. 

The Ukrainian People rti Jersey City now have an opnor-
tunny to show their friendship to Mayor Berry and his fellow 
commissioners. ^ 

On May 14, W57, Please Vote for The Winning Ticket 
19A 20A 21A 22A 23A 
BERRY WHIPPLE R1NOLE SORIERO MICHALSKI 

Paid lor by Mike Tizio, St. Pauls Ave. 

Увага! 
УКРАЇНЦІ 

АМЕРИКИ! 

Увага! 
УКРАЇНЦІ 

АМКРНКИІ' 

SH5 

КОМІТЕТ ВИДАННЯ МИСТЕЦЬКИХ МОНОГРАФІЙ 
^ в л а ш т о в у є ^ 

ВЕСНЯНИМ РАВТ МИСТЦІВ 
дня 11-го ТРАВНЯ 1957 р. — о год. 9-ій вечора 

її залі CENTRAL PLAZA ч. 111. 2-і і Ќвето в ШО ПОРЌУ. Й. И. 
Оркестра БОСОГО 

ВВЕСЬ ПРИБУТОК ПРИЗНАЧЕНИЙ НА ВИДАННЯ МОНОГРАФІЇ 

МИРОСЛАВА РАДИША 
# Вступ за' запроіпгнмжті Џ 

Запрошення І карти вступу можна дігтати в ..АРЦІ" й „ЕКО" в Ню Иориу. 

Щ Е З А Л И Ш И Л О С Ь 
тілі.!.!! кілька примірників 

чудової поаістн-казки 

Поѓдаті Легшого 

„Під Тихий Вечір" 
Ціна $ 1.05 

Замовлалі 
SVOBODA 

Р. О . Box 346 
Jersey City 3. N. І. 

" Від яасу зяснз'ваняя УТС у В. Британії, завдячуючи зичливості, піддержці '. спів-
ир.іпі українського громадянства у цілому світі, у нашій розбудові ми відкрили ряд Від-
ділів тп Представництв під керівництвом місцевих, доиіреиііх українських підпрнсмців, 
які на місці полагоджують усі сири ви УТС. 

Для ВИГОДИ усім українцям Америки, ми відкрили 2 Відділи УТС для стсптів: 
1. Ню Порк (місто І ѓтѓЃії), Ню ДжераІ, ІІенсн.іім-кІя. КОННГКТНІЛІТ І Миссичусято 

ВІД Керівництвом україМСМСОГО ПІДІірИСМЦП П. К. HoiUllUIIOKIt. 

80 East 7th Street, New York 3, N. Y. 
Tel.: ORegon 4-3930 

2. Для стейтів Omflo І Мішці і її під керівництвом українського підпрвсмци 
п. В. Лагошняки. 

1028 Ken і І worth Avenue, Cleveland 13, Ohio 
Tel.: PRospect 1-0696. 

У наших Відділах можна оглянути пробки всіх матеріялів, одержати цінники та 
Інформації, замовити пачку та вплатнти належність. 

УТС с одинокою самостійною, незалежною Українською Спілкою ДЛЯ УКРА-
П-ЩІВ. УТС не коніо'рус У чужими фірмами у цінах, а замість цього доставляє дійсно 
наАкраіцоІ якости товарі по дуже справедливих цінах 1 внснлас тількн ті речі, які с за-
мовлені, вдоб родили на Україні мали правдиву поміч, про вдо свідчать уже численні лис-
тн наших відборціп. Всі пнчки УТС с повністю гарантовапі - час доручення триває 
8-7 тижнів. Кожний висилаючий пачку одержить посвідку з підписом відборця. 

% 
КУПЎИТЕ Л И Ш Е В СВОЇЙ УКРАЇНСЬКІЙ ФТРМІ ! 

СТАВАЙТЕ В РЯДИ НАШИХ ВДОВОЛЕНИХ КЛІЄНТІВ ! 
КПЦНА У Т С - ЦЕ КОРИСТЬ УСЬОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ГРОМАДЯНСТВУ ! 

Вірямо, вдо УТС' знайде повну піддержку і серед українців Америки, та запевпяс-
мо про нашу скору, дбайливу та чесну обслугу. 

A. Z. UKRAINIAN TRADING COMPANY 
1-1а HUNT STR., LONDON, W. 2., OR. BRITAIN. 

Tel.:.PARk 1643. 
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TOOLMAKERS 
Добрі умовний праці. Нагода 

дістатися на головний поверх. 
Компанія розвивається скоро. 

MARL X MFG.. CO. 
305 3rd Ave„ West. Newark, N. J. 

HU 4-4400 

BODY A FENDER MAN 
З досвідом. 

W. HABUSH CO. 
43 15 Crescent S t . 

Long Island City. N. Y. 

ОГОРОДІШК 
Дещо . досвіду в топлярйі. 

Праця НІІ дворі. 
East WllHston Greenhouses 

Post Lane 
East WlUiston, Long Island 

PI 2-9129 

# BUSINESS. OPPORTl'NITY 9 
ГРОСВРШІ — ДЕЛІКАТЕСЕН 
Вучсрня і 4 кімнати, парове ог-

ріпдння. прн голов. дорозі. 
Ліз, існує понад 25 років. 

45-38 Bell Blvd., 
Baysidc, Long Island 

BA 4-6998 

SUPER MARKET 
Mount Vcmon,. N. Y. 

Модерний. 
'Власник відходить на пенспо. 

Засновано тому 18 років. 
Продаж з втратою. 

MOunt Vcmon 8-1927 

SPRAYER 
З досвідом прн кухонних 

шафах. 
Добра платня. 

Юнійиі користі. 
QUEENS PLANT 

Call Flddstonc 1-І338 

СУПЕГШТЕІІДКІІТ 
Подружжя до синагоги 

в Бруклнні. 
Апартамент і платня. -
Тслсф. в будні, крім 

п'ятниці — 10 рано до 6 по пат. 
BE 2-7400 

СУПЕРНГГЕІІДЕНТ 
досвідчений; юнія:. 

$100 місячно: 22-род. дім. 
Огр. на вугілля. 3-кімн. апнрт. 

2014 Morris Ave. Bronx 
' `ос call WO 2-6866 Weekdays. 

ДЕЛІКАТЕСЕН — ГРОСЕРНЯ 
Морожені харчі. 

Доско'нала нагода. 
Річний обор'от S 70.000. 

6 днів рент $ 75. 
Ціна $ 10.500. 

Call: FAirbanks 5-8413 

Р О З Ш У К И 

Пошукую ПЕТРА ВОЛОІШІ-
НА. нар. 10. 7. 1923 р. в Оста-
пю. пов. Сќалат. Зах. Україна, 
який мав до 19-15 р. перебувати 
в "Intern. 2. D. С. F. Altona 
Nord St.. Hamburg — Німеччи-
на. Хто :шас щонебудьпро його 
долю, піjuuiy ласкаво гіовідоми-
ти: 

Joseph SMAL 
2544 N. Bernard St. 

Chicago 47, III. 
Заграничні Часописи, прошу 
ласкаво про передрук! 

Мао Тсе-тунґ повчає польських комуністів 

BAR л GRILL 
Добрий бизнес. 

43 Center St. 
Hcmpstead, Long Island 
Толові.: IVanhoc 6-8895 

10 A. M. to 6 P. M. 
Питати за Mr. Shch 

CLEANING A TAILORING 
Золота нагода для родини. 
Давно поставлений бизнес. 

Помешкання. 
Власник відходить на пенсію. 

Call: WA 7-8608 

Пошукую ДМИТРА МЕЛЬНИ-
КА, сина Ссмка. з села Чернів, 
пов. Рогатин. Ноніўќус брат А№ 
дрій. Прошу писати: 

W. DANKEWYCH 
680 Furby St. 

Winnipeg 2, Man. 
Canada 

Розшукую рідного брата СЕР-
ГІЯ МАНТІІКА з села Пасіка, 
Грубсшівського повіту, Холм-
шниа, якого забрали німці з йо-
го другом Володимиром Соко-
люком. Обидва, правдоподібно, 
були в Німеччині та Франції. 
Хто знав би про них, ласкаво 
ірошу писати на адресу. , 

Володимир МАНТІІКА 
Р. О. Box 271 

Petersburg, Virginia, USA 
Заграиичні і заокеанські чясо-
пнси, прошу ласкаво про перо-
друк. V ѓ . . 

Варшава. — Польські ко-
муністн, спрагмені будь-якої 
закордонної допомоги в їх бо-
ротьбі проти диктатури Мос-
квн, віддавна заднвлені на 
комуністичний Китай, як ні-
бн свого „природного союз-
кика", що йому повинно за-
лежатн на послабленні моно-
літу СССР. Тому польська 
комуністична преса жадібно 
виловлює всякі KOMVHO-KH-
‚тайські заяви і всі вістки, які 
йшли б по лінії оцих поль-
ських надій. Тепер Мсчислав 
Лсш, один із членів делега-
ції. яка ї здила в минулому 
МІСЯЦІ ПІД ПРОВОДОМ п р е м ' і й ` : ! 
Ю з е ф а Цнранкевіча д о Пей-
пінту, розглядас На сторін-
ках тижневика „Політика" 
4-годинну промову комуно-
китайського диктатора Mao і 
Тсе-тунга на , китайському І 
партійному з'їзді. Цей „ки-' 

аиськніі Ленін" прпзнав — 
:а твердженням Лсша — не-

уинучість суперечок внутрі 
комуністичних рядів, дарма-
що Маркс вказував власне 
на каліталістичннй устрій, 
як терен суперечностей і су-
перечок. Мао Тсе-тунґ вняс-
нював комуністичні супереч-
ності фактом, що між- кому-
ністів втиснулося багато „во-
рогів пролетаріяту". Однак 
він був проти насильної роз-
правн з „внутрішніми воро-
гамн", а поручав „мирне пе-
І)еконування". Як на- доказ 
успішності! такого „мирного 
переконуванн" Мао Тсе-тунґ 
покликався на страйк і заво-
рушення китайських студен-
гів на університеті в Тіснтсі-
:гі, які вибухли були там з 
приводу продовження на 1 
пік тривання унівсрснтетсь-
кнх студій. 

Фірма - „VIKING", - єдина 
УКРАЇНСЬКА ФАБРИКА. СОДОВИХ ВОД, 

оголошує продаж своїх напоїв з наступаючим 
літнім сезоном. 

НАШІ ВИРОБИ С .1 ПРАВДИВИХ ОВОЧЕВИХ 
СОКІВ. Доставляємо по домах, пікніках, ґросернях, народ-
них домах тощо. 

Всім громадянам ОСОБЛИВО РЕКОМЕНДУЄМО ба-
гату на вітаміну "С" журавинну (ЌЛЮЌБОВЎ) СОДУ 
та СІТРО. —- Замовляти по адресі: 

VIKING SODA WORKS 
87 GASTON AVE., GARFIELD, N. J. 

Tel.: GRegory-3-3846 
Власник: Іван ЛЮТИП-ЛЮТЕНКО з синами 
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MFN — WOMFN 
MivellancniK 

Factory Work. 5 rtav wrek 
Some overtimr 

Steady Emplovw'n' 
Union Benefits 

ST 4-78RO 
Ask for Mr. Taylor. 

INDUSTRIAL MOULDING 
MACHINE OPERATORS 

Досвідчені. Денна, або нічна 
-праця: Голоснтись 9-11 -пер. пол. 

, , І .. і 1-4 по пол. 
AMERICAN IMPROVED 

PRODUCTS. Inc. 
Jericho Тпгпріке.Л County 

і iCourthnasc Road . 
Garden City Park. L I . 
Tel.: Pioneer 6-7300 

О П P A II П Щ 
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ДОСВІДЧЕНІ ОПЕРЕПТОРКИ 
-."brake hands — newer press". 

ДО точно-прсцнзійної прані при 
-"̂ ÎWDTffiwfcK- метай, прќутів. , 

Постійна праця, добра платня. 
Нялчнсельні години. 

ANTHONSF.N AIL METAL 
PRODUCTS С С Гпс. 

630 Mfjn S t . Wcstbury. L. I. 

Ж Ш К Н ДО СПРЯТУВАІШЯ 
Мусять бути горожа нами ЗДА. 

' Ні`ша праця. 
Голоситись між 2 1 4 РМ. 

Room 210. 15-25 Whitehall St. 
New York City 

УВАГА! 
КУХАРКИ — ГОСПОДНІЙ 

Жадна оплата. 
Добра праця для відповідних 

дівчат. 
Найвища платня. 

BEST MAIDS AGENCY 
2 Main St., Roslvn. L. 1. 

ROslyn 3-6947 

K У П У я т я 
В ПІДПРИЄМСТВАХ, 

то ОГОЛОШУютьсь 
В „СВОБОДЃ 

f ЗМІНА АДРЕСИ! 
Щ е раз пригадуймо паліям 

передплатникам, т о зміни-
; ють місце свого побуту, щоб 

одночасно з повідомленням 
І про змішу адреси обов'ялко-
I во присилали п о ш т о вямі 
; марками l o t as виготовлення 
!; нової идресовоі кліті, а чло-
:; УНСоюзу т е а число свого 

Відділу. 
Адмілістралія „Свободи" 

1 І Ш І І М І І І М І і О Я Ч Ѓ Х О К О 

ЗЖЕ ПРОДАСТЬСЯ В З Д А ! 
Щоб мати прекрасний моло-
див колір обличчя, уживайте 

справжнього 

M0RFOSA 
BEAUTY 
CREAM 

КРЕМ д л я 
О Б Л И Ч Ч Я 

Під впливом Morfosa Beauty ( 

Cream шкіра на о б л и ч п і і 
зм'якшусться, білішає і на-
буває прнродньоі к р а с и . 
Крем Морфоза усував вугрі, j 
очшцас пори і :шиіцуі: виі-нп- і 
КН та прн т і . Крем Морфома j 
звужує розшніигні йори, зміц-
нюс пдкіру і забезпечує їй 
привабливий молодий ви-
гляд. 
ЗАМОВЛЯЙТЕ НЕГАЙНО! j 
$1.85 за слоїк (2 унції) плюс і 

16 центів за поеснлку 
NEW CASTLE 

LABORATORIES 
Dept. A. Box 592 

Toronto, Ont., Canada 

БУЧЕРНЯ 
Попно влаштування. 

$1.000 тиж'нево. 
Мусить продати, з уваги на 

другі бизнссн. 
Brooklyn. 

HV 9-8248 

^ MISCELLANEOUS m 

ДИТЯЧІ МЕБЛІ 
Купуйте прямо і шаліть. 

Щоб дістатись на найбільший 
шойоркськнА покал меблів для 
літсй і молоді, пишіть по кар-

ту вступу до: 
Box 168. Flushing, N. Y. 

Mothers Club of New York 
or call SP 7-8855 

ІІЛПСТАРІІІК БЮРО 
ПОДОРОЖІ 

НОТАРІАЛЬНА КАНПЕЛЯРІЯ 
Виробляємо — документи на 
спропаджуішшія до Америки. 
Тепер можна спроваджувати з 
Польщі в інших країн -"- жіиок, 
дітей, чоловіків, родичів, братів 

і с е с т е р . . . 
Посилаємо долярн до Польщі — 
там отримують долпри, або пов-
ну вартість 98 до' 120 золотих. 
. . ( . ПрМНИМасМО ма.мічи-існн.м н а 
товари — пачки до Польщі ПЕ-
КАО . . . Висилаємо пачки влас-
nqro пакування до Польщі й ін. 
країн . . . Продаємо білети на 
кораблі і літаки на виїзд до Ев-
ропи і на приїзд до Америки. 
. . . Виробляємо до Польщі нота-
ріяльиі документи — даровизни 
і повнослаоті. . . Аеекурусмо під 

вогню, доми, меблі і одіж. 
Едв. С. ВІтковськнй — нотпр. 
Е. S. V V I T K O V S K Y 

130 East 7th Street 
New York, N. Y. 

Пошукяо МАРПО СУЛЬ, діво-
чс ім'я, бо теперішнього прізви-
ща не знаю, зі села Залуже, 
пов. Любачів, Галичина. Вона 
сама, або хто знав би про неї, 
прошу зголоситись на адресу: 

Василь ШАЛАП 
377 Montague St. 

Sudbury, Ontario, Canada 
Заграничні часописи, прошу пе-
рекрукуватн! 
Я, М и х а й л о Кінчім, і і и і і і у і л і о 
свого рідного брата ДАНИЛА 
ІСОВВУ, родом з села Путятен-
ці. пов. Рогатин, Галичина. Був 
шбраний до совстськоі армії 
1939 р. Хто знав би щось про 
нього, прошу зголоситись на 
адресу: 

Mychailo НОВА 
310 North Park Dr. 

Rochester, N. Y. 

REAL ESTATE 

HEMPSTEAD WEST 
Жадає $17,500. Нагода одсржа-
ти -І у2

сЛ G. І. мортґедж. $ Н і мі-
сячно`. Власіпгк переїжджає, в ^ , 
ігімќ. "enpl. Tudor". Гар. мешівѓ1 

дільниця. Близько всюди, кілька 
кроків L. І. Railroad, сабвей, ав-
тобус. В доск. стані сосн. кухня. 
машини до мнття посуди, 220 
Voltage. Мур. тераса, коминок. 

Без посередництва.' 
IVanhoc 9-8217 

BRONX 

!

Новісінькі 2-род. доми — можна 
оглянути 4 1 в кімн. апартамси-
ти; печі в стінах; пар. огрівай 
яя; пов. підвал. Гараж. Поши-
роне піддашшя. Площа 100x34. 

j Близько шкіл, церков, комупіка-
цій і крамниць. 

East on Tremont Ave. to Schley 
Avc., turn left to Logan Ave. 

J. R. HOMES. Inc. 
Tel.: ТА 8-1470 

ШКІРА — вже опанована! — Купіть і шліть 
Вашим Рідним в ЕвропІ. 

Купуйте прямо по гуртовій ціні. Одержите найкращу шкіру 
на верхи і золі, яка є в нашій країні, по гуртовій Ціні. - -
Гіаиопляйтс спеціальні ПАКУНКИ з ШКІРОЮ (великий 
розмір) в пкнх г. матеріали на верхн, золі, футрівка І шкіра 
до викінчування. — Чорний колір. 
ШКІРА ЇІА ВИСОКІ ЧОБОТИ — Ціна шкіри, яку виси-
яаємо ло Вас: І пара $13.00: 2 пари $25.00: 3 пари $35.00; 
4 пари $45.00 — Ціна шкіри з вигнлкою до Европн вкл. 
пошт, оплату, мито і пересилку: 1 пара $32.00; 2 пари $50.00; 
З пари $67.00: 4 пари $82.00. 
Ми можемо пж-ялнтн спеціяльні пакунки з шкірою прпмо 
до Европи, через агента з дозволом в нашому місті. Піни 
включають всі митні оплати, всі кошти пересилки і контро-
лі та забезпечення гарантії достгіви. 

Замовллйтс сьогодні або зайдіть оглянути. 
ш Відкрито цілий день в ѓўботу 9 
CONNECTICUT LEATHER CO. 

75 Windsor St., Hartford, Conn. — ТелесЬон: Jackson 2-2251 

УКРАїгіСЬКД ФУТРЯНА ФІРМА І 
виготовляв иа замовлений нові футра та переробляй 

уживані футра по найновіших фасових. 

Знана Ювелірна Крамниця 

К
сч І̀)Г-Д Уіфлпіп.і .лі нублІКН. 

Псликнй вибір нойостей на ШШІК()ДШ СВЯТА! 
J E W E L B R S 7 ВЧ Л^Л Найбільший вибір імпор-
о іс о ю o^L 'CuilCCll тованих коротиохвилв-216-218 East 1 Й Ш У І 

14th Street 
New York 3 , 

New York 
T e l : OR 3-5872 e N e w Y o r i T Т Р - з у б -
Tci.:GR 3-5872 Л

3олотаР' 
fc й ' 'Артистично 

і'О`) J L , виионаиі 
H E y^mmslt^ "елаликн, 
I m нК%рШІЗяк власної 

^ ((f^w^Pi)) чЬабРякшиї, 
^ W W S Q L A 7 14 кар зол., 
4vm ^ЩШ%У 52.05, $3.93 

Ш^Ш Висилаємо, також 
^"^ поштою. 

' Х - і І і Ш ; Т Е Л Е В І З б Р Н 
GENERAL ELECTRIC, RCA в кольорах. 

Показ в неділю від ѓод. 1—1:30 по полудні. 
Представництво фірми OMEGA — 

у великім виборі 

них HI-FI 
раліоанаратів, 

моделі на 1957 р. 
TELEFUNKEN, 
GRUNDIG, 
BLAUPUNKT, 
AMBASSADOR, 

яких ми є представннка-
мн, — тих надзвичайних, 
сильни`х по конструкції і 
з найкращим звуком, а-
паратів. . 

шійнопіші моделі 

Оригінальні частини до ішправи з писемною ґаринтісю. 
Великий вибір фотографічіінх апаратів. ІмпортовапІ порта--

тивні МЛШШІКП ДО ЦІЌ`ЛІШІЇ від $40.95. 
Імпортовані пера Pelican $7.95 І більше. 

Найбільший вибір ювелірних виробів 14 І 18 кар., золота, 
ручних виробів з бурштину і коралів та найлішпих 

ШНАПЦЛГ( ЬКПХ ГОДИННИКІВ, які ми Імпортуємо. 
НАЙНИЖЧІ ЦІНИ. — ДОСВІДЧЕНІ ФАХІВЦІ. 

І З Ѓ ЖАДАЙТЕ КАТАЛОГІВ "т$і 
Крамниця відкрита кожного дня від год. 9—9 вечора 

в` неділю, 1—4 по полудні. 
Г а р а н т і й ) Иа- в с і ' т о в а р и . 

І - М И Х І І Х Х Х Х Х Ш Х Ж Х Х Ж Х Х І И Х Х Х І Х Х Х Х Е І И І Х Х Х Х Х Х П 

Л І К И 
ДО ВСІХ КРАЇН ЕВЃЧ)ЙИ 

т і л ь к и д е п е з І г и ткзА%`` 3 і ЛОНЙОНУ 
w 1 АДРЕСА в ШО ПОРІ^У : ' 

36 —3rd Avc, New York З, N. Y. 
(міжі^ІО вулг) v , 

Tel.: ALgonquin 4-4160 
, о 

(і, Обсиіуга дешева, скора 1 солідна; 
Є На бажання достава лстунською поштою; 

6! Повна Гарантія; 
Є 'Обслуга в українській мові. 

Жадайте наших українських каталогів! 
т ` т т т т т т т т т т т т т т т т т т г т і Й В Д а g 1 1 І " 

11 Ѓ Ж ЃТУ ПНІ 
имш. 

ДОГІДНІ 

СПЛАТИ. 

І ЛІСОВІ 

СОБОЛІ 

J. W U J Ќ І W, Inc. 
MFO. FURRIERS 

7th ST., NEW YORK 9. N. Y. — Tet SrrinK 7-S710 

' І . . ^j Цаааааа(ааѓи^йамс^аѓ^ййќййййаа 

ТИТАНІЄВІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ЌЛЮБИ 
Дітройту, Клівленду, Ню Порќу, Фнладслфіі 

І Шикага у 
п о в і д о м л я ю ть 

оцим своїх членів 1 зацікавлених, шо акційна спілка 

C O N T I N E N T A L I R O N 8t 
TITANIUM MINING Limited 
4593 Jeanne Mance, Montreal, Quebec, Canada 

Tel.: BE {lair) 5008 
дістала довзіл від Quebec Securities Commission 

продати чергових 500,000 акцій 
(разом проданих до тепер буде 2,400,000) 

по ціні не нижчій за $1.00 за одну однодолярову 
акцію. 

Користаючи з цього, Дирекція Спілки відкрила підписку 
за. готівку: 

перших 100,000 акцій im ціні $1.00 за акцію 
других 100.000 акціѓї по піні $1.10 за акцію 

третіх 100,000 акційно ціні $1.30 за акцію 
четвертих 100,000 акцій по ціні Si.".о за акцію 

п'а гич 100,000 акціЃї 'по ціні $1.40 за акцію 
Продажа відбувається виключно в МонтрсалІ в бюрдк 
Спілки. УпопнЬшиксннм до продажі с касир Спілки, інж. 
О.'і.̀ іа апдор Марків. Чеки виставляти слід на Ім'я Спілки 
в канадійській валюті (або в американській з додатком б',4). 

Найменша одиниця купна с 100 акцій. 
Купно акцій пола годжу ваНв буде в порядку надходження 
субскрнпцій. Коли вичерпаються дешевші акції, продова-

тнмуться безпосередньо дорожчі. 
Інформації про осяги Спілки радо дають: сама Спілка (ад-
рсса, як вище, або голови наших Клюбів: 
. Нolidan Pctrina, 4077 N. Campbell, Detroit 10, Mich. 

Tel.: ТА 5-1586; 
Ivan Fur, 2083 W. 11th S t - Cleveland 13, Ohio 

Tel.: PR 1-5627; 
Stephen Chaikovsky, 790 E. 19th S t , Paterson, N. J. 
Tel.: AR 4-7491: —ОЯ. New York Dl 91200, Exl. 281; 
Michael Karaman, 825 N. 21st St.. Philadelphia 30, Pa. 

Tel.: ST 7-4271; 
Mykola Dcnysiuk, 2228 W. Chicago, Chicago 22, 111. 

Tel.: EV 4-3868. 
Ми хотіли б звернути увагу зацікавлених, щоб ие відкла-
дали справи купнп. В`даній хвилині не п проблемою, чн 
злоферовані акції, будуть розпродані. - тільки пнтанням с, 
наскільки українці буд^ть співласниками ЦІсІ зисковної 

спілки. 
Спілка внкористас виручені з продажі гроші на будову 

першого заводу для перерібки руди. 

УВАГА! НЮАРК І ОКОЛИЦЯ! УВАГА! 
+ у m e n 1ПОАРКУ ВІДКРИТА НОВА 4 

КРАМНИЦЯ ДЛЯ ВИСИЛКИ 
П А Н У Н К І В 

ДО BOX КРАЇН ЕВРОПИ. 
9 Висяласмо поживу, нову І ьоіш`иу одожу, сукон-

иі, шкіряні І текстильні вироби, медикаменти і т. 
п. Вишліть своїм рідним і знайомим! 

о Пакунки будуть доставлені до місця прпзпачеп-
ня протягом шости тижнів- Посилки вислані п о 
вітряною поштою будуть доручуватися протягом 
7-Ю днів. 

9 Висилаючий одержить особисту посвідку від 
відборця пакунка. Висилки пакунків і доручен-
нл Гарантуггться. 

9 Псі посилки повнотою оплачўеться тут включно 
з мнтом. Toft, шо одержить пакунок не буде ні-
чого доплачувати. 

КАНЦЕЛЯРІЯ ВІДКРИТА КОЖНОГО ДНЯ ПІД В-ol ГОД. 
РАНКУ ДО 6-ої ГОД. ВЕЧОРОМ 

В СЎЌОТУ ВІД 9-ої РАНО до 4-ої ГОДИНИ ПОПОЛУДНІ. 

PACKAGE EXPRESS CO. 
314 MARKET STREET NEWARK, N. J. 

Тел.: (Newark) Mitchell 2-2452 
Зверніть увагу иа` нову адресу! 

(Біля Пенси л вен ̀ш етап ції в місті Нюарку). 

Л І К И 
НЛІЇШДПОШДШШІ ДАРУНКИ 

(Rimlfon, РспісШп, Streptomycin, Glucose, Cycloserine, 
Vitamins — Irgapyrin, Atothanyl 

Хірургічний виряд, еластичні пончохи, байдажТ^^ ' 
пояси і все `потрібне для'домагаиьо? аптечвж-' 

Висилається до всіх країн Европи 

Мито оплачується тут. Гарантія доставм. 
-9 СпешялГстп еяропвйськ-их рецепт " Спец?ялГстн еяропвйськнх реДвпт V 

Пишіть або телефонуйте; 

В. FCIDMAN PHARMACY 
111 AVE.' К A 7th STREET, ' NEW VOBK CCTV 

. Tel. OR.7-5980 

в е в в в е е в ч в в в в в е в в ^ ч в ^ е і в е е і е в в — в і в ш е # — 

ПАЧКИ 
і ДО ВСІХ ЧАСТИМ ЕВРОПИ 

PARCEL ^TJEPARTMENT 
GLOBE TRAVEL SERVICE 

І Для вигоди наших клієнтів маємо такі Відділи: І 

PHILADELPHIA 6, Pa. 
716 Walnut St. 

Tel.: LOmbard 3-3455 
Щоденно 9-5; в середи 9-8. 

CHICAGO 32, III. 
4102 Archer Avc. 

Tel.: FRemont 6-6399 
Щоденно 9-7; в суботи 8-5. 

CLEVELAND 3 t Ohio 
1165 East 71st St. 
Tc!.: UTah 10807 

Щоденно 10-7; в суботи 10-5. 

NEW YORK 23, N. Y. 
1991 Broadway 

Tel.: LYccum 50900 
Полічімо, ВКЛ. суботи 9-5 

(аякрнто в неділі). 

DETROIT 10, Mich. 
6446 Michigan Avc. 

Tel.: TAsshmore 5-7560 
Від поисд. до четверга. 9-в;' 

п'ятниця і субота 9-9. 
So. BOSTON, Mass. 

Room 10, Ellis nidjj. 
409 E. Broadway 

TcL: ANdrew 8-8764 
Щоденно 9-5; четвер 9-7; 

суботи 8-2^ 
Ви можете висилати харчові продукти, одежу, ма-

тсріяли на убрання, обув'я, ліки й Інше. Кожний пакунок 
с забезпечений, а достава гарантована, без додаткових 
доплат. Кожний висилаючий пакунок одержить посвідку 
з підписом відборця. 

Пакунки висилааться зараз, без опізнень 1 достав-
ляг.ться так скоро, як тільки можливо. 

Мито оплачўеться тут і відборсць не доплачує вже 
НІЧОГО. ) 

The Parcels Department of the GLOBE TRAVEL 
SERVICE мас на складі, для вигоди наших клієнтів, різ-
иі матеріали, харчові продукти й Інші необхідні речі. 

Ви можете висилати поштою пакхчюк до бюр — 
The Parcels Dept. of the GLOBE TRAVEL SERVICE 1 одср-
житс негайио рахунок, а Ваша пачка буде приладжена 
1 без проволоки вислана на подану адресу. 

Висилайте пакунки через агенцію, що мас за собою 
25 років доброї обслуги. 

Пишіть за Інформаціями і каталогами. 
І І І И И М И І И М И І І 

HAKULIN FUNERAL HOME 
--v1 - "Vf'S 

П О Х О Р О Н Н І - : 
З А В Е Д Е Н І І А 

Штучно 
холоджені залі. 

Обслуговується всі дільниці 

ФИЛАДЕЛФП і ПЕРЕДМІСТЯ. 

Близько Broad Street Subway. 

1414 W. Hunting Park Avenue 
Philadelphia 40, Pa. 

Tel.: Michigan 4-7061 

v I 3 II E 

А Р К А 
48 Іст 7-ма вул. в Hm Ипрку 

(тел. GRamcrcy 3-3550) 
ВИСИЛАЄ ПЛАТІВКИ 

гуртом І детайлічио. 

Нововідкрита українська 
ОВЕЛ1РНА КРАМНИЦЯ 

IEWELRY COMPANY. Inc. 
iSS a 14th S t . New York iliiv 

Tel. GRamcrcy 5-7430 
Г м ч о р т о в а п і 

пІиецькі антени $8.96. . 

БЕЗПЛАТНІ КА'ТАЛОГИ 
книжок, музичних інструментів, 
платівок та стінних календарів, 
висилаємо на бажання. 

UKRAINIAN BOOK STORE 
10348 — 101 St.. Edmonton, Alia. 

Canada 

ПАЧКИ ДО ЕВРОПИ 
Харчі 1 матеріали, також влас-

ну одежу. 
Мито оплачўеться тут. 

WALTER — S, — POTYRALA 
278 Manhattan Ave. 
Jersey CHy... N. J . 

` T e l ; . PL 98787 

9 PROFESSIONALS # 

DR. ANNA MESSING 
Л Ш А Р З ВАРШАВИ 

Косметика, лікарське усунеи-
ня всіх вад церн, зайвого во-
лосся, зморщок. "Facial Up-
lift" без операції. 

Приамас я ісля умови. 
Тслсф.: PLaza 7-1282 

130 West 57 S t , New York City 

RESTAURANT 
Повний обід від $2.85. Бенкети 
на 10-1,000 осіб. На бажання 
приватні залі. Спеціальне меню 
на групові обіди, прийняття, вс-
сілля і т. д . Ревія-таині. ІІсре-
і:vci.it від полудня до 3-оі ѓод. 

CARL HOPPL'S — VA 5-6035 
Valley Stream Park Inn. 

Merrick Rd. Valley Stream, L L 

У Видавництві „СЛОВО" 
вийшла з друку нова книжка 

поезій 
Остаоа ТАРНАВСЬКОГО 

, „МОСТИ" 
.80 сторін. , 

Мистецько оформлення 
Яковя Гніздовського. 

ШІПІ $1.25. 
`замовляти можна у ВнлаництпІ 

"S V О В 0 D А" 
Р. О. Box 346. 

Jersey City 3. N.' L 

UKRAINIAN 
FUNERAL DIRECTORS 

AIR CONDITIONEO 
Обслуга Щира І Чесна 

Our Services Are Available 
Anywhere m New Jersey 

801 SPRINGFIELD AVENUE 
IRV1N0T0N. N. J. 

NEWARK, N. J. 
. ESsex 5-5555 

ІВАН КОВАЛЬЧИК 
F U N E R A L H O M E 

COMPLETELY 
AIR CONDITIONED 

ЗЛННМАСТЬСЯ ПОХОРО-
HAMU В СТВИТІ 

N E W J E R S E Y 
Ціни приступні ДЛЯ всіх. 

Обслуга чесна 1 найкраща. 
У випадку смутку в родині 

І в мочі: 

JOHN 
KOWALCHYK 
129 GRAND STREET, 

cor. Warren Street, 
JERSEY CITY 2, N. J. 
Tel. HEnderson 4-5131 

w w w w f o # w w # x w w w w ^#s} 

ІВАН БУНЬКО 
У К Р . П О Г Г Е Б П И К 

Обслтта чесна І иааирищи 
ЦІНИ ПРИСТУПШ 

John Bunko 
l icensed Undertaker 

A Embalmer 
REASONABLE PRICES 

4 3 7 E A S T 5tti S T R E E T 
N e w York City 

Telephone: GRamercy 7-7681 

'^^##^#^####o#######^###^#####? 

f теф;ш А . Ѓ Л І С Ў І I I I . 
директор 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р . П О Г Р Е Б Н І Ї Ќ 

Заігимасться похоронами 
в BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK ! ОКОЛИЦЯХ 

Контрольована темпера-
тура, Модерна каплиця 

до ужитку даром. 

Peter Jarema 
129 EAST.7th STREET 

NEW YORK, N. Y. 
Tel. ORcbard 4-2568 


